
ล ำดับที่    งบประมำณ   แหล่งที่มำ ระยะเวลำ ประเด็น ประเด็น
 (2)  (6) ของงบประมำณ ด ำเนินกำร ยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์

(7) (8) กระทรวง (9) จังหวัด(10) ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ เบิกจ่ำย ร้อยละ
1 แผนงำน : บูรณำกำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตกำรเกษตร

1.1 กิจกรรม พัฒนำคุณภำพสินค้ำประมงสู่มำตรฐำน 8,000            กรมประมง ต.ค.61-ก.ย.62 2
 - คัดเลือกรายชื่อส่งศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน ้าจืด เพื่อเข้าตรวจ
ประเมิน และออกใบรับรอง 20 ราย

 - คัดเลือกรายชื่อส่งศูนย์ฯ 100       8,000                100.00      

1.2 กิจกรรม พัฒนำเกษตรกรสู่ Smart Farmer 23,000           กรมประมง ต.ค.61-ก.ย.62 2 22,992.00          99.97       
   1.คัดเลือกเกษตรกร/เตรียมความพร้อมเกษตกรเพื่อเข้ารับ 50 ราย    1.คัดเลือกเกษตรกร/เตรียมความพร้อมฯ 100       
การฝึกอบรม
   2.ประเมินความรู้และคุณสมบัติ Smart Farmer 50 ราย    2.ประเมินความรู้และคุณสมบัติฯ 100       

1.3 กิจกรรม สนับสนุนธนำคำรผลผลิตสัตว์น  ำฯ 60,000           กรมประมง ต.ค.61-ก.ย.62 2 60,000              100.00      
 1. จัดท้าแผนการด้าเนินงานประจ้าแหล่งน ้าในปี 2562 (จัดกิจกรรม 
จับสัตว์) 1 ฉบับ

 1. จัดท้าแผนการด้าเนินงานฯ 100       

 2. เตรียมแหล่งน ้าและท้าการเพิ่มอาหารธรรมชาติ 1 ครั ง  2. เตรียมแหล่งน ้าและท้าการเพิ่มอาหาร
ธรรมชาติ

100       

 3. ติดตามการด้าเนินงานโครงการธนาคารฯ แหล่งน ้าเก่า ปี 2561
10 ครั ง

 3. ติดตามการด้าเนินงานโครงการธนาคารฯ 100       

 4. จัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานโครงการฯ ประจ้าปีของแหล่งน ้า
เก่า ปี 2561 1 ฉบับ

 4. จัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานโครงการฯ 
ประจ้าปีของแหล่งน ้าเก่า ปี 2561 100       

1.4
กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำประมง

126,000         กรมประมง ต.ค.61-ก.ย.62 2 126,000             100.00      

 1. พัฒนาแปลงเรียนรู้ใน ศพก.หลัก 7 ศูนย์  1. พัฒนาแปลงเรียนรู้ใน ศพก.หลัก 100       
 2. พัฒนาศูนย์เครือข่ายด้านการประมงรายใหม(่1:1) 7 ศูนย์  2. พัฒนาศูนย์เครือข่ายด้านการประมงรายใหม่

(1:1)
100       

 3. พัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง 7 แห่ง  3. พัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง 100       
 4. พัฒนาศูนย์เครือข่ายด้านการประมงรายเก่า 4:1 28 แห่ง  4. พัฒนาศูนย์เครือข่ายด้านการประมงรายเก่า

 4:1
100       

 5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง 200 ราย :ศพก. 1,400 ราย  5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง 200 ราย
 :ศพก.

100       
 6. จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดฯ (field Day) 7 ครั ง  6. จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดฯ (field Day) 100       

แผนงำน/ผลผลิต/โครงกำร (3)

แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำน  งำน/ โครงกำร และงบประมำณ ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน   ประจ ำปี  2562
รำยงำน ไตรมำสที่ 4  ณ  วันที่  27  กันยำยน 2562

 ส่วนรำชกำรระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน
จ ำแนกงำน/โครงกำรตำมงบปกติ  (1)

แบบ ตผจ.03

หน่วย : บำท
เป้ำหมำย(5)

จ ำนวน หน่วยนับ

ผลควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน (10)
งำน/โครงกำร (10.1) งบประมำณ (10.2)



ล ำดับที่    งบประมำณ   แหล่งที่มำ ระยะเวลำ ประเด็น ประเด็น
 (2)  (6) ของงบประมำณ ด ำเนินกำร ยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์

(7) (8) กระทรวง (9) จังหวัด(10) ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ เบิกจ่ำย ร้อยละ

แผนงำน/ผลผลิต/โครงกำร (3)

แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำน  งำน/ โครงกำร และงบประมำณ ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน   ประจ ำปี  2562
รำยงำน ไตรมำสที่ 4  ณ  วันที่  27  กันยำยน 2562

 ส่วนรำชกำรระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน
จ ำแนกงำน/โครงกำรตำมงบปกติ  (1)

แบบ ตผจ.03

หน่วย : บำท
เป้ำหมำย(5)

จ ำนวน หน่วยนับ

ผลควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน (10)
งำน/โครงกำร (10.1) งบประมำณ (10.2)

1.5 กิจกรรม ให้บริกำรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 2 ครั ง 8,000            กรมประมง ต.ค.61-ก.ย.62 2 100       8,000                100
1.6 กิจกรรม ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 172,400         กรมประมง ต.ค.61-ก.ย.62 2 172,400             100.00      

 1. ส้ารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกร  หลัง ด้าเนินการ 1 แปลง  1. ส้ารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกร -        
 2. จัดท้าแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่าฯ 1 แปลง  2. จัดท้าแผนการเพิ่มประสิทธิภาพฯ 100       
 3. ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร 48 ราย  3. ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร 100       
 4. ส่งเสริมการวางแผนการตลาด/เชื่อมโยงตลาด/กระจายสินค้า 1 แปลง  4. ส่งเสริมการวางแผนการคลาด 100       
 5. ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานสินค้า GAP 48 ราย  5. ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐาน GAP 100       

1.7 กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้ำนกำรประมง 900               กรมประมง ต.ค.61-ก.ย.62 2 900                  100.00      
 1. ติดตามผลการด้าเนินงาน (สนง.ปจ.) 6 ราย  1. ติดตามผลการด้าเนินงาน 100.00  

1.8 กิจกรรม สนับสนุนโครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ด้ำนกำรประมง 173,810         กรมประมง ต.ค.61-ก.ย.62 2 173,780.15       99.98      
 1.ประเมินผลการแบ่งกลุ่ม A B C 9 ราย  1.ประเมินผลการแบ่งกลุ่ม A B C 100       
 2. ติดตามผลผลิตด้านประมง 81 ราย  2. ติดตามผลผลิตด้านประมง 100       
 3. ส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลาง 9 ราย  3. ส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการหลักสูตร

กลาง
100       

1.9 กิจกรรม โรงเรียนบ้ำนเพียงหลวงในทูลกระหม่อมหญิง 34,480           กรมประมง ต.ค.61-ก.ย.62 2 34,480.00 100
อุบลรัตนรำชกัญญำฯ

1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า 1 แห่ง 1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า 100       
2. ฝึกอบรมด้านการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า 30 ราย 2. ฝึกอบรมด้านการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า 100       
3. มอบปัจจัยการผลิต 1 แห่ง 3. มอบปัจจัยการผลิต 100       
4. ติดตามให้ค้าแนะนา้ 5 ครั ง 4. ติดตามให้ค้าแนะนา้ 100       

2 แผนงำน : บูรณำกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
2.1 กิจกรรม ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี ยงสัตว์น  ำ 5,100            กรมประมง ต.ค.61-ก.ย.62 2 5,100 100.00     

 1. การปรับปรุงข้อมูลรายได้และลูกพันธ์ุทะเบียนเกษตรกรผู้
เพาะเลี ยงสัตว์น ้า 1,455 ราย

 1. การปรับปรุงข้อมูลรายได้และลูกพันธ์ุ
ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี ยงสัตว์น ้า 100       

 2. การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่
หมดอายุทะเบียน 385 ราย

 2. การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้
เพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่หมดอายุทะเบียน 100       



ล ำดับที่    งบประมำณ   แหล่งที่มำ ระยะเวลำ ประเด็น ประเด็น
 (2)  (6) ของงบประมำณ ด ำเนินกำร ยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์

(7) (8) กระทรวง (9) จังหวัด(10) ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ เบิกจ่ำย ร้อยละ

แผนงำน/ผลผลิต/โครงกำร (3)

แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำน  งำน/ โครงกำร และงบประมำณ ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน   ประจ ำปี  2562
รำยงำน ไตรมำสที่ 4  ณ  วันที่  27  กันยำยน 2562

 ส่วนรำชกำรระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน
จ ำแนกงำน/โครงกำรตำมงบปกติ  (1)

แบบ ตผจ.03

หน่วย : บำท
เป้ำหมำย(5)

จ ำนวน หน่วยนับ

ผลควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน (10)
งำน/โครงกำร (10.1) งบประมำณ (10.2)

3 แผนงำน : ยุทธศำสตร์สร้ำงควำมมั่นคงและลดควำมเหลื่อมล  ำ
ทำงด้ำนเศรษฐกิจลและสังคม

3.1

กิจกรรม โครงกำรสนับสนุนด้ำนกำรประมง ตำมพระรำชด ำริ  
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 350,200         กรมประมง ต.ค.61-ก.ย.62 3 350,197.09       100.00

 1. จัดตั งคณะกรรมการประมงโรงเรียน 38 แห่ง  1. จัดตั งคณะกรรมการฯ 100       
 2. อบรมให้ความรู้คณะกรรมการ 10 แห่ง  2. อบรมให้ความรู้คณะกรรมการ 100       
 3. ติดตามให้ค้าแนะนา้ส่งเสริม 38 ครั ง  3. ติดตามให้ค้าแนะนา้ส่งเสริม 100       
 4. ปล่อยพันธ์ุสัตว์น ้าในบ่อดิน พร้อมสนับสนุนปัจจัย 12 แห่ง  4. ปล่อยพันธ์ุสัตว์น ้าในบ่อดินฯ 100       
 5. ปล่อยพันธ์ุสัตว์น ้าในบ่อคอนกรีต พร้อมสนับสนุนปัจจัย 3 แห่ง  5. ปล่อยพันธ์ุสัตว์น ้าในบ่อคอนกรีต ฯ 100       
 6. สนับสนุนบ่อพลาสติก พร้อมปล่อยพันธ์ุสัตว์น ้า

15 แห่ง
 6. สนับสนุนบ่อพลาสติก พร้อมปล่อยพันธ์ุสัตว์
น ้า 100       

 7. ปล่อยพันธ์ุสัตว์น ้าในบ่อพลาสติก พร้อมปล่อยพันธ์ุสัตว์น ้า
6 แห่ง

 7. ปล่อยพันธ์ุสัตว์น ้าในบ่อพลาสติก พร้อม
ปล่อยพันธ์ุสัตว์น ้า

100       
 8. ปล่อยพันธ์ุสัตว์น ้าในกระชังบก และ สนับสนุนประชังบก

2 แห่ง
 8. ปล่อยพันธ์ุสัตว์น ้าในกระชังบก และ 
สนับสนุนประชังบก 100       

3.2
กิจกรรม โครงกำรพัฒนำพื นที่สูงแบบโครงกำรเพ่ือแก้ปัญกำพื นที่
เฉพำะ 52,200           กรมประมง ต.ค.61-ก.ย.62 3 52,191.00     99.98  

 1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า 20 ราย  1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี ยงสัตว์
น ้า

100       
 2. มอบปัจจัยการผลิต 20 ราย  2. มอบปัจจัยการผลิต 100       
 3. ติดตามให้ค้าแนะนา้ส่งเสริม 7 ครั ง  3. ติดตามให้ค้าแนะนา้ส่งเสริม 100       

3.3
กิจกรรม จัดตั งหมู่บ้ำนชำวไทยภูเขำ ตำมพระรำชเสำวนีย์  บ้ำน
แม่ส่วยอู อ ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 50,900           กรมประมง ต.ค.61-ก.ย.62 3 50,900.00     100     

 1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า 30 ราย  1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี ยงสัตว์
น ้า

100       
 2. ฝึกอบรมเกษตรกรด้านการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า 30 ราย  2. ฝึกอบรมเกษตรกรฯ 100       
 3. มอบปัจจัยการผลิต 30 ราย  3. มอบปัจจัยการผลิต 100       



ล ำดับที่    งบประมำณ   แหล่งที่มำ ระยะเวลำ ประเด็น ประเด็น
 (2)  (6) ของงบประมำณ ด ำเนินกำร ยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์

(7) (8) กระทรวง (9) จังหวัด(10) ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ เบิกจ่ำย ร้อยละ

แผนงำน/ผลผลิต/โครงกำร (3)

แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำน  งำน/ โครงกำร และงบประมำณ ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน   ประจ ำปี  2562
รำยงำน ไตรมำสที่ 4  ณ  วันที่  27  กันยำยน 2562

 ส่วนรำชกำรระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน
จ ำแนกงำน/โครงกำรตำมงบปกติ  (1)

แบบ ตผจ.03

หน่วย : บำท
เป้ำหมำย(5)

จ ำนวน หน่วยนับ

ผลควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน (10)
งำน/โครงกำร (10.1) งบประมำณ (10.2)

 4. ติดตามให้ค้าแนะนา้ 10 ครั ง  4. ติดตามให้ค้าแนะนา้ 100       

รวม   3   แผนงำน    13  กิจกรรม 1,064,990       1,064,940.24      100.00      



ล ำดับที่    งบประมำณ   แหล่งที่มำ ระยะเวลำ ประเด็น ประเด็น
 (2)  (6) ของงบประมำณ ด ำเนินกำร ยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์

(7) (8) กระทรวง (9) จังหวัด(10) ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ เบิกจ่ำย ร้อยละ

แผนงำน/ผลผลิต/โครงกำร (3)

แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำน  งำน/ โครงกำร และงบประมำณ ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน   ประจ ำปี  2562
รำยงำน ไตรมำสที่ 4  ณ  วันที่  27  กันยำยน 2562

 ส่วนรำชกำรระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน
จ ำแนกงำน/โครงกำรตำมงบปกติ  (1)

แบบ ตผจ.03

หน่วย : บำท
เป้ำหมำย(5)

จ ำนวน หน่วยนับ

ผลควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน (10)
งำน/โครงกำร (10.1) งบประมำณ (10.2)


