
แบบ ผป 01

หน่วย : บาท

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ งบประมาณ

งบจงัหวดั ...................

งบปกติ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพฒันาคุณภาพสินค้าสู่มาตรฐาน 110,000     ...................

งบอืน่ ๆ ...................

รวม  3  แหล่ง ...................

งบจงัหวดั ...................

งบปกติ โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบยีนเกษตรกร 10,000        ...................

งบอืน่ ๆ ...................

รวม  3  แหล่ง ...................

งบจงัหวดั ...................

งบปกติ โครงการธนาคารสินค้าเกษตร 283,000     ...................

งบอืน่ ๆ ...................

รวม  3  แหล่ง ...................
ฯลฯ

 .............. 403,000      ..............  .....................  ..............  ........................ ..............  ........................ ..............  ........................ ...................

                  หมายเหตุ          - โครงการ  หมายถึง  จ านวนงาน/โครงการ
                                        -  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12  (พ.ศ. 2560 - 2564)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจดัการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวตักรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจดัการทรัพยากรการเกษตรและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยัง่ยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจดัการภาครัฐ

                                            -   จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ   คือ 1. งาน/โครงการตามงบประมาณปกติของหน่วยงานในปี 2548  และ 2. งาน/โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดั ปี 2548                         - จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ คือ 1. งบจงัหวดั คือ งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัและงบประมาณจงัหวดัแบบบูรณาการ

                                     2. งบปกติ คือ งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 

                                     3. งบประมาณอืน่ๆ คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจงัหวดั  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศและอืน่ๆ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แบบสรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัตกิารดา้นการเกษตรและสหกรณ์ของจงัหวดัศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ  2564

โครงการและงบประมาณตามประเด็นยทุธศาสตร์ฯ  (4)

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ (2) ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2
จ าแนกตามแหล่ง
งบประมาณ (3)

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3
รวม

โครงการ

จ าแนกตามประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบับ ๑2 (พ.ศ. 2560 - 2564)

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5

...................

...................

...................

...................

...................

ล าดับ
(1)

1

รวม.......................หน่วยงาน

ส านักงานฯประมงจงัหวดัศรีสะเกษ2

ส านักงานฯประมงจงัหวดัศรีสะเกษ

3 ส านักงานฯประมงจงัหวดัศรีสะเกษ

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................



แบบ ผป 01

หน่วย : บาท

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ งบประมาณ

งบจงัหวดั ...................

งบปกติ โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร 627,000     ...................

งบอืน่ ๆ ...................

รวม  3  แหล่ง ...................

งบจงัหวดั ...................

งบปกติ โครงการพฒันาศักยภาพด้านการประมง 100,000     ...................

งบอืน่ ๆ ...................

รวม  3  แหล่ง ...................

งบจงัหวดั ...................

งบปกติ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 168,600     ...................

งบอืน่ ๆ ...................

รวม  3  แหล่ง ...................

ฯลฯ

 .............. 895,600      ..............  .....................  ..............  ........................ ..............  ........................ ..............  ........................ ...................

                  หมายเหตุ          - โครงการ  หมายถึง  จ านวนงาน/โครงการ
                                        -  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12  (พ.ศ. 2560 - 2564)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจดัการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวตักรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจดัการทรัพยากรการเกษตรและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยัง่ยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจดัการภาครัฐ

                                            -   จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ   คือ 1. งาน/โครงการตามงบประมาณปกติของหน่วยงานในปี 2548  และ 2. งาน/โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดั ปี 2548                         - จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ คือ 1. งบจงัหวดั คือ งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัและงบประมาณจงัหวดัแบบบูรณาการ

                                     2. งบปกติ คือ งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 

                                     3. งบประมาณอืน่ๆ คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจงัหวดั  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศและอืน่ๆ

แบบสรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัตกิารดา้นการเกษตรและสหกรณ์ของจงัหวดัศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ  2564
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จ าแนกตามประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบับ ๑2 (พ.ศ. 2560 - 2564)

ล าดับ
(1)

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ (2)
จ าแนกตามแหล่ง
งบประมาณ (3)

โครงการและงบประมาณตามประเด็นยทุธศาสตร์ฯ  (4)
รวม

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5

โครงการ

5 ส านักงานฯประมงจงัหวดัศรีสะเกษ

...................

...................

...................

...................

4 ส านักงานฯประมงจงัหวดัศรีสะเกษ

...................

...................

...................

...................

รวม.......................หน่วยงาน ...................

6 ส านักงานฯประมงจงัหวดัศรีสะเกษ

...................

...................

...................

...................



แบบ ผป 01

หน่วย : บาท

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ งบประมาณ

งบจงัหวดั ...................

งบปกติ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ๋ 190,000     ...................

งบอืน่ ๆ ...................

รวม  3  แหล่ง ...................

งบจงัหวดั ...................

งบปกติ โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 19,800        ...................

งบอืน่ ๆ ...................

รวม  3  แหล่ง ...................

งบจงัหวดั ...................

งบปกติ กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 22,500        ...................

งบอืน่ ๆ ...................

รวม  3  แหล่ง ...................

ฯลฯ

 .............. 232,300      ..............  .....................  ..............  ........................ ..............  ........................ ..............  ........................ ...................

                  หมายเหตุ          - โครงการ  หมายถึง  จ านวนงาน/โครงการ
                                        -  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12  (พ.ศ. 2560 - 2564)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจดัการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวตักรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจดัการทรัพยากรการเกษตรและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยัง่ยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจดัการภาครัฐ

                                            -   จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ   คือ 1. งาน/โครงการตามงบประมาณปกติของหน่วยงานในปี 2548  และ 2. งาน/โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดั ปี 2548                         - จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ คือ 1. งบจงัหวดั คือ งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัและงบประมาณจงัหวดัแบบบูรณาการ

                                     2. งบปกติ คือ งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 

                                     3. งบประมาณอืน่ๆ คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจงัหวดั  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศและอืน่ๆ

แบบสรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัตกิารดา้นการเกษตรและสหกรณ์ของจงัหวดัศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ  2564
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จ าแนกตามประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบับ ๑2 (พ.ศ. 2560 - 2564)

ล าดับ
(1)

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ (2)
จ าแนกตามแหล่ง
งบประมาณ (3)

โครงการและงบประมาณตามประเด็นยทุธศาสตร์ฯ  (4)
รวม

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5

โครงการ

8 ส านักงานฯประมงจงัหวดัศรีสะเกษ

...................

...................

...................

...................

7 ส านักงานฯประมงจงัหวดัศรีสะเกษ

...................

...................

...................

...................

รวม.......................หน่วยงาน ...................

9 ส านักงานฯประมงจงัหวดัศรีสะเกษ

...................

...................

...................

...................



แบบ ผป 01

หน่วย : บาท

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ งบประมาณ

งบจงัหวดั ...................

งบปกติ กิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 159,500     ...................

งบอืน่ ๆ ...................

รวม  3  แหล่ง ...................

งบจงัหวดั ...................

งบปกติ
รายการค่าใช้จ่ายบคุลากราครัฐ พฒันาเกษตรกรรมยัง่ยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่าง
เปน็ระบบ

624,539     
...................

งบอืน่ ๆ ...................

รวม  3  แหล่ง ...................

งบจงัหวดั ...................

งบปกติ โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ 31,200        ...................

งบอืน่ ๆ ...................

รวม  3  แหล่ง ...................

ฯลฯ

 .............. 815,239      ..............  .....................  ..............  ........................ ..............  ........................ ..............  ........................ ...................

                  หมายเหตุ          - โครงการ  หมายถึง  จ านวนงาน/โครงการ
                                        -  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12  (พ.ศ. 2560 - 2564)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจดัการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวตักรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจดัการทรัพยากรการเกษตรและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยัง่ยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจดัการภาครัฐ

                                            -   จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ   คือ 1. งาน/โครงการตามงบประมาณปกติของหน่วยงานในปี 2548  และ 2. งาน/โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดั ปี 2548                         - จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ คือ 1. งบจงัหวดั คือ งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัและงบประมาณจงัหวดัแบบบูรณาการ

                                     2. งบปกติ คือ งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 

                                     3. งบประมาณอืน่ๆ คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจงัหวดั  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศและอืน่ๆ

แบบสรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัตกิารดา้นการเกษตรและสหกรณ์ของจงัหวดัศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ  2564
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จ าแนกตามประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบับ ๑2 (พ.ศ. 2560 - 2564)

ล าดับ
(1)

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ (2)
จ าแนกตามแหล่ง
งบประมาณ (3)

โครงการและงบประมาณตามประเด็นยทุธศาสตร์ฯ  (4)
รวม

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5

โครงการ

11 ส านักงานฯประมงจงัหวดัศรีสะเกษ

...................

...................

...................

...................

10 ส านักงานฯประมงจงัหวดัศรีสะเกษ

...................

...................

...................

...................

รวม.......................หน่วยงาน ...................

12 ส านักงานฯประมงจงัหวดัศรีสะเกษ

...................

...................

...................

...................



แบบ ผป 01

หน่วย : บาท

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ งบประมาณ

งบจงัหวดั ...................

งบปกติ โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 11,000 ...................

งบอืน่ ๆ ...................

รวม  3  แหล่ง ...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

ฯลฯ

 .............. 11,000         ..............  .....................  ..............  ........................ ..............  ........................ ..............  ........................ ...................

                  หมายเหตุ          - โครงการ  หมายถึง  จ านวนงาน/โครงการ
                                        -  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12  (พ.ศ. 2560 - 2564)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจดัการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวตักรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจดัการทรัพยากรการเกษตรและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยัง่ยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจดัการภาครัฐ

                                            -   จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ   คือ 1. งาน/โครงการตามงบประมาณปกติของหน่วยงานในปี 2548  และ 2. งาน/โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดั ปี 2548                         - จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ คือ 1. งบจงัหวดั คือ งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัและงบประมาณจงัหวดัแบบบูรณาการ

                                     2. งบปกติ คือ งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 

                                     3. งบประมาณอืน่ๆ คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจงัหวดั  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศและอืน่ๆ

แบบสรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัตกิารดา้นการเกษตรและสหกรณ์ของจงัหวดัศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ  2564
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จ าแนกตามประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบับ ๑2 (พ.ศ. 2560 - 2564)

ล าดับ
(1)

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ (2)
จ าแนกตามแหล่ง
งบประมาณ (3)

โครงการและงบประมาณตามประเด็นยทุธศาสตร์ฯ  (4)
รวม

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5

โครงการ

13 ส านักงานฯประมงจงัหวดัศรีสะเกษ

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

รวม.......................หน่วยงาน ...................


