
หน่วย : บาท

จ านวน หน่วยนับ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ

1 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 

กจิกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าสู่มาตรฐาน 18 ราย 6 อ าเภอ 110,000       งบปกติ ตค.63-กย.64 1
2 โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบยีนเกษตรกร

22 อ าเภอ 22 อ าเภอ 10,000          งบปกติ ตค.63-กย.64 1
3 โครงการธนาคารสินค้าเกษตร

กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม 1 แหง่ 1 ตะเคียน
ราม

ภสิูงห์ 283,000       งบปกติ ตค.63-กย.64 1

4 โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 22 อ าเภอ 22 อ าเภอ 627,000       งบปกติ ตค.63-กย.64 1

รวม  ....แผนงาน..........โครงการ  ..........  .......... 1,030,000  
                  หมายเหต ุ         - โครงการ  หมายถงึ  จ านวนงาน/โครงการ

                                        -  ประเด็นยทุธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในชว่งแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12  (พ.ศ. 2560 - 2564)

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเขม้แขง็ให้กบัเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจดัการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อปุทาน

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยแีละนวตักรรม

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4 บริหารจดัการทรัพยากรการเกษตรและส่ิงแวดล้อมอยา่งสมดุลและยั่งยนื

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจดัการภาครัฐ

                                            -   จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ   คือ 1. งาน/โครงการตามงบประมาณปกติของหน่วยงานในปี 2548  และ 2. งาน/โครงการตามยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดั ปี 2548                         - จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ คือ 1. งบจงัหวดั คือ งบประมาณตามยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัและงบประมาณจงัหวดัแบบบูรณาการ

                                     2. งบปกติ คือ งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 

                                     3. งบประมาณอื่นๆ คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจงัหวดั  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศและอื่นๆ

แผนงานบรูณาการพฒันาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

ผลผลิต................................................................................

แบบ ผป 02

ประเดน็ยุทธศาสตร์
ดา้นการเกษตรและ
สหกรณข์องจังหวัด

 (10)

แบบบญัชีงาน/โครงการตามแผนปฏบิตัิการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดศรีสะเกษประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2564

  ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ระดับจังหวัดศรีสะเกษ

เปา้หมาย (3) พ้ืนทีด่ าเนินการ (4)
ประเดน็ยุทธศาสตร์

จังหวัด
 (9)

งบประมาณ
(5)

แหล่งทีม่าของ
งบประมาณ

(6)

ระยะเวลาด าเนินการ
(7)

ล าดบัที่
(1)

ประเดน็ยุทธศาสตร์
กระทรวง

 (8)
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)



หน่วย : บาท

จ านวน หน่วยนับ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ

5 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านประมง

22 อ าเภอ 100,000       งบปกติ ตค.63-กย.64 1

รวม  ....แผนงาน..........โครงการ  ..........  .......... 100,000     
                  หมายเหต ุ         - โครงการ  หมายถงึ  จ านวนงาน/โครงการ

                                        -  ประเด็นยทุธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในชว่งแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12  (พ.ศ. 2560 - 2564)

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเขม้แขง็ให้กบัเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจดัการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อปุทาน

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยแีละนวตักรรม

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4 บริหารจดัการทรัพยากรการเกษตรและส่ิงแวดล้อมอยา่งสมดุลและยั่งยนื

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจดัการภาครัฐ

                                            -   จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ   คือ 1. งาน/โครงการตามงบประมาณปกติของหน่วยงานในปี 2548  และ 2. งาน/โครงการตามยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดั ปี 2548                         - จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ คือ 1. งบจงัหวดั คือ งบประมาณตามยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัและงบประมาณจงัหวดัแบบบูรณาการ

                                     2. งบปกติ คือ งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 

                                     3. งบประมาณอื่นๆ คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจงัหวดั  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศและอื่นๆ

แผนงานบรูณาการพฒันาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
ผลผลิต................................................................................

แบบ ผป 02
แบบบญัชีงาน/โครงการตามแผนปฏบิตัิการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดศรีสะเกษประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2564

  ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ระดับจังหวัดศรีสะเกษ

ล าดบัที่
(1)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)

เปา้หมาย (3) พ้ืนทีด่ าเนินการ (4)
งบประมาณ

(5)

แหล่งทีม่าของ
งบประมาณ

(6)

ระยะเวลาด าเนินการ
(7)

ประเดน็ยุทธศาสตร์
กระทรวง

 (8)

ประเดน็ยุทธศาสตร์
จังหวัด
 (9)

ประเดน็ยุทธศาสตร์
ดา้นการเกษตรและ
สหกรณข์องจังหวัด

 (10)



หน่วย : บาท

จ านวน หน่วยนับ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ

6 . โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง
กิจกรรมจัดระเบยีบการท าการประมง 168,600       งบปกติ ตค.63-กย.64 1

รวม  ....แผนงาน..........โครงการ  ..........  .......... 168,600       
                  หมายเหต ุ         - โครงการ  หมายถงึ  จ านวนงาน/โครงการ

                                        -  ประเด็นยทุธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในชว่งแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12  (พ.ศ. 2560 - 2564)

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเขม้แขง็ให้กบัเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจดัการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อปุทาน

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยแีละนวตักรรม

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4 บริหารจดัการทรัพยากรการเกษตรและส่ิงแวดล้อมอยา่งสมดุลและยั่งยนื

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจดัการภาครัฐ

                                            -   จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ   คือ 1. งาน/โครงการตามงบประมาณปกติของหน่วยงานในปี 2548  และ 2. งาน/โครงการตามยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดั ปี 2548                         - จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ คือ 1. งบจงัหวดั คือ งบประมาณตามยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัและงบประมาณจงัหวดัแบบบูรณาการ

                                     2. งบปกติ คือ งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 

                                     3. งบประมาณอื่นๆ คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจงัหวดั  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศและอื่นๆ

แบบ ผป 02
แบบบญัชีงาน/โครงการตามแผนปฏบิตัิการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดศรีสะเกษประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2564

  ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ระดับจังหวัดศรีสะเกษ

ล าดบัที่
(1)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)

เปา้หมาย (3) พ้ืนทีด่ าเนินการ (4)
งบประมาณ

(5)

แหล่งทีม่าของ
งบประมาณ

(6)

ระยะเวลาด าเนินการ
(7)

ประเดน็ยุทธศาสตร์
กระทรวง

 (8)

ประเดน็ยุทธศาสตร์
จังหวัด
 (9)

ประเดน็ยุทธศาสตร์
ดา้นการเกษตรและ
สหกรณข์องจังหวัด

 (10)

แผนงานบรูณาการพฒันาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
ผลผลิต................................................................................



หน่วย : บาท

จ านวน หน่วยนับ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ

7 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

กจิกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 1 แปลง 1 อ าเภอ 190,000       งบปกติ ตค.63-กย.64 1
8 โครงการบริหารจดัการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจดัการเชงิรุก (Agri-Map)

กจิกรรมส่งเสริมเกษตรเชงิรุกด้านการประมง(Zoning by Agri-Map) 50 ราย 6 อ าเภอ 19,800          งบปกติ ตค.63-กย.64 1
9 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยนื

กจิกรรมพัฒนาเกษตรอนิทรีย์ 30 ราย 5 อ าเภอ 22,500          งบปกติ ตค.63-กย.64 1
10 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยนื

กจิกรรมสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหมด้่านการประมง 1,089  ราย 22 อ าเภอ 159,500       งบปกติ ตค.63-กย.64 1

รวม  ....แผนงาน..........โครงการ  ..........  .......... 391,800       
                  หมายเหต ุ         - โครงการ  หมายถงึ  จ านวนงาน/โครงการ

                                        -  ประเด็นยทุธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในชว่งแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12  (พ.ศ. 2560 - 2564)

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเขม้แขง็ให้กบัเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจดัการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อปุทาน

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยแีละนวตักรรม

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4 บริหารจดัการทรัพยากรการเกษตรและส่ิงแวดล้อมอยา่งสมดุลและยั่งยนื

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจดัการภาครัฐ

                                            -   จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ   คือ 1. งาน/โครงการตามงบประมาณปกติของหน่วยงานในปี 2548  และ 2. งาน/โครงการตามยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดั ปี 2548                         - จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ คือ 1. งบจงัหวดั คือ งบประมาณตามยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัและงบประมาณจงัหวดัแบบบูรณาการ

                                     2. งบปกติ คือ งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 

                                     3. งบประมาณอื่นๆ คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจงัหวดั  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศและอื่นๆ

แผนงานบรูณาการพฒันาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
ผลผลิต................................................................................

แหล่งทีม่าของ
งบประมาณ

(6)

ระยะเวลาด าเนินการ
(7)

ประเดน็ยุทธศาสตร์
กระทรวง

 (8)

ประเดน็ยุทธศาสตร์
จังหวัด
 (9)

ประเดน็ยุทธศาสตร์
ดา้นการเกษตรและ
สหกรณข์องจังหวัด

 (10)

ล าดบัที่
(1)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)

เปา้หมาย (3) พ้ืนทีด่ าเนินการ (4)
งบประมาณ

(5)

แบบ ผป 02
แบบบญัชีงาน/โครงการตามแผนปฏบิตัิการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดศรีสะเกษประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2564

  ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ระดับจังหวัดศรีสะเกษ



หน่วย : บาท

จ านวน หน่วยนับ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ

11 รายการค่าใชจ้า่ยบุคลากราครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยนืและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเกษตรกรอยา่งเป็นระบบ 624,539       

กจิกรรมบุคลากรภาครัฐด้านการประมง งบปกติ ตค.63-กย.64

รวม  ....แผนงาน..........โครงการ  ..........  .......... 624,539       
                  หมายเหต ุ         - โครงการ  หมายถงึ  จ านวนงาน/โครงการ

                                        -  ประเด็นยทุธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในชว่งแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12  (พ.ศ. 2560 - 2564)

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเขม้แขง็ให้กบัเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจดัการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อปุทาน

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยแีละนวตักรรม

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4 บริหารจดัการทรัพยากรการเกษตรและส่ิงแวดล้อมอยา่งสมดุลและยั่งยนื

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจดัการภาครัฐ

                                            -   จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ   คือ 1. งาน/โครงการตามงบประมาณปกติของหน่วยงานในปี 2548  และ 2. งาน/โครงการตามยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดั ปี 2548                         - จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ คือ 1. งบจงัหวดั คือ งบประมาณตามยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัและงบประมาณจงัหวดัแบบบูรณาการ

                                     2. งบปกติ คือ งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 

                                     3. งบประมาณอื่นๆ คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจงัหวดั  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศและอื่นๆ

แบบบญัชีงาน/โครงการตามแผนปฏบิตัิการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดศรีสะเกษประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2564
แบบ ผป 02

ล าดบัที่
(1)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)

เปา้หมาย (3) พ้ืนทีด่ าเนินการ (4) แหล่งทีม่าของ
งบประมาณ

(6)

ระยะเวลาด าเนินการ
(7)

ประเดน็ยุทธศาสตร์
กระทรวง

 (8)

ประเดน็ยุทธศาสตร์
จังหวัด
 (9)

ประเดน็ยุทธศาสตร์
ดา้นการเกษตรและ
สหกรณข์องจังหวัด

 (10)

แผนงานบคุลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)

งบประมาณ
(5)

ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบคุลากราครัฐ พฒันาเกษตรกรรมยัง่ยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเปน็

  ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ระดับจังหวัดศรีสะเกษ



หน่วย : บาท

จ านวน หน่วยนับ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ

12 โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ
2         แหง่ 2 อ าเภอ 31,200       งบปกติ ตค.63-กย.64 1

รวม  ....แผนงาน..........โครงการ  ..........  .......... 31,200          
                  หมายเหต ุ         - โครงการ  หมายถงึ  จ านวนงาน/โครงการ

                                        -  ประเด็นยทุธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในชว่งแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12  (พ.ศ. 2560 - 2564)

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเขม้แขง็ให้กบัเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจดัการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อปุทาน

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยแีละนวตักรรม

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4 บริหารจดัการทรัพยากรการเกษตรและส่ิงแวดล้อมอยา่งสมดุลและยั่งยนื

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจดัการภาครัฐ

                                            -   จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ   คือ 1. งาน/โครงการตามงบประมาณปกติของหน่วยงานในปี 2548  และ 2. งาน/โครงการตามยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดั ปี 2548                         - จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ คือ 1. งบจงัหวดั คือ งบประมาณตามยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัและงบประมาณจงัหวดัแบบบูรณาการ

                                     2. งบปกติ คือ งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 

                                     3. งบประมาณอื่นๆ คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจงัหวดั  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศและอื่นๆ

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหล่ือมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ผลผลิต................................................................................

ประเดน็ยุทธศาสตร์
ดา้นการเกษตรและ
สหกรณข์องจังหวัด

 (10)

ล าดบัที่
(1)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)
เปา้หมาย (3) พ้ืนทีด่ าเนินการ (4)

 -โครงการสนับสนุนพฒันาเด็กเล็กและเยาวชนในถิน่
ทรุกันดารตารมพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

แหล่งทีม่าของ
งบประมาณ

(6)

ระยะเวลาด าเนินการ
(7)

ประเดน็ยุทธศาสตร์
กระทรวง

 (8)

ประเดน็ยุทธศาสตร์
จังหวัด
 (9)

  ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ระดับจังหวัดศรีสะเกษ

งบประมาณ
(5)

แบบ ผป 02
แบบบญัชีงาน/โครงการตามแผนปฏบิตัิการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดศรีสะเกษประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2564



หน่วย : บาท

จ านวน หน่วยนับ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ

13 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง
กิจกรรมพฒันาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

22       แหง่ 22 อ าเภอ 11,000       งบปกติ ตค.63-กย.64 1

รวม  ....แผนงาน..........โครงการ  ..........  .......... 11,000          
                  หมายเหต ุ         - โครงการ  หมายถงึ  จ านวนงาน/โครงการ

                                        -  ประเด็นยทุธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในชว่งแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12  (พ.ศ. 2560 - 2564)

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเขม้แขง็ให้กบัเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจดัการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อปุทาน

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยแีละนวตักรรม

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4 บริหารจดัการทรัพยากรการเกษตรและส่ิงแวดล้อมอยา่งสมดุลและยั่งยนื

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจดัการภาครัฐ

                                            -   จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ   คือ 1. งาน/โครงการตามงบประมาณปกติของหน่วยงานในปี 2548  และ 2. งาน/โครงการตามยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดั ปี 2548                         - จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ คือ 1. งบจงัหวดั คือ งบประมาณตามยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัและงบประมาณจงัหวดัแบบบูรณาการ

                                     2. งบปกติ คือ งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 

                                     3. งบประมาณอื่นๆ คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจงัหวดั  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศและอื่นๆ

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหล่ือมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ผลผลิต................................................................................

แบบ ผป 02
แบบบญัชีงาน/โครงการตามแผนปฏบิตัิการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดศรีสะเกษประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2564

  ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ระดับจังหวัดศรีสะเกษ

ล าดบัที่
(1)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)
เปา้หมาย (3) พ้ืนทีด่ าเนินการ (4)

งบประมาณ
(5)
แหล่งทีม่าของ
งบประมาณ

(6)

ระยะเวลาด าเนินการ
(7)

ประเดน็ยุทธศาสตร์
กระทรวง

 (8)

ประเดน็ยุทธศาสตร์
จังหวัด
 (9)

ประเดน็ยุทธศาสตร์
ดา้นการเกษตรและ
สหกรณข์องจังหวัด

 (10)


