
ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เบิกจ่าย
 ร้อยละ

1 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า
เกษตร                               - 
กิจกรรมพฒันาคุณภาพสินค้าสู่มาตรฐาน

18 ราย 110,000       งบปกติ ตค.63-กย.64 1 คัดเลือกเกษตร 10 8,750 7.95         

2 โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบยีนเกษตรกร 22 อ าเภอ 10,000         งบปกติ ตค.63-กย.64 1 แจ้งรายชื่อ
เกษตรกรให้
ประมงอ าเภอ
แต่ละอ าเภอที่
รับผิดชอบดูแล

5 0 -           

3 โครงการธนาคารสินค้าเกษตร
กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ า
แบบมีส่วนร่วม

1 แหง่ 283,000       งบปกติ ตค.63-กย.64 1 คัดเลือกแหล่ง
น้ าพร้อม
แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
บริหารแหล่งน้ า

10 14,444.84 5.10         

แบบ ตผจ. 02

 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ระดับจังหวัด  ......ศรีสะเกษ..........

หน่วย : บาท

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
กระทรวง

 (7)

เป้าหมาย (3)

งบประมาณ
(4)จ านวน หน่วยนับ

ระยะเวลาด าเนินการ
(6)

ประเด็นยุทธศาสตร์
ด้านการเกษตรและ
สหกรณ์ของจังหวัด

 (9)

แบบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด..ศรีสะเกษ... ประจ าปี  2564

  ประจ า ไตรมาสที่ ..1..  ณ วันที.่.4.เดือน…มกราคม..พ.ศ. ...2564.....

ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน/โครงการ  (10)

งาน/โครงการ (10.1) งบประมาณ (10.2)ล าดับที่
(1)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)
ประเด็น

ยุทธศาสตร์จังหวัด
 (8)

แหล่งทีม่า
ของ

งบประมาณ
(5)

แผนงาน...บรูณาการพฒันาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร...

ผลผลิต........-.........................



4 โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

22 อ าเภอ 627,000       งบปกติ ตค.63-กย.64 1 คัดเลือกศูนย์
เรียนรู้แต่ละ
อ าเภอ

10 12,372.40 1.97         

รวม .....แผนงาน...........โครงการ .......... .............. 1,030,000    ....................... .............

                  หมายเหตุ          - โครงการ  หมายถงึ  จ านวนงาน/โครงการ 35,567
                                        -  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



ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เบิกจ่าย
 ร้อยละ

5 โครงการพฒันาศักยภาพด้านประมง 22 100,000 งบปกติ ตค.63-กย.64 1 5 0.00 0.00

รวม .....แผนงาน...........โครงการ .......... .............. 100,000       ....................... .............

                  หมายเหตุ          - 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 ตผจ. 02
แบบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด..ศรีสะเกษ... ประจ าปี  2564

  ประจ า ไตรมาสที่ ..1..  ณ วันที.่.4..เดือน…มกราคม....พ.ศ. ...2564.....
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ระดับจังหวัด  ......ศรีสะเกษ..........

หน่วย : บาท

แผนงาน...บรูณาการพฒันาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร...
ผลผลิต........-.........................

ระยะเวลาด าเนินการ
(6)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
กระทรวง

 (7)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์จังหวัด

 (8)

ประเด็นยุทธศาสตร์
ด้านการเกษตรและ
สหกรณ์ของจังหวัด

 (9)

ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน/โครงการ  (10)

งาน/โครงการ (10.1) งบประมาณ (10.2)ล าดับที่
(1)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)

เป้าหมาย (3)
งบประมาณ

(4)

แหล่งทีม่า
ของ

งบประมาณ
(5)

จ านวน หน่วยนับ

ประชาสัมพนัธ์
ใหค้วามรู้แก่
เกษตรกร



ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เบิกจ่าย
 ร้อยละ

6
 กิจกรรมจัดระเบยีบการท าการประมง 22 อ าเภอ 168,600       งบปกติ ตค.63-กย.64 1 เตรียมการจัด

ประชุม
โครงการ

10 28,994.00 17.20       

7 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
 - กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่

1 แปลง 190,000       งบปกติ ตค.63-กย.64 1 ด าเนินการ
เตรียมการ
ประชุม
เกษตรกรที่
เข้าร่วม
โครงการ

10 14,950 7.87         

8 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)
กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการ
ประมง(Zoning by Agri-Map)

50 ราย 19,800         งบปกติ ตค.63-กย.64 1 ด าเนินการ
เรียบร้อย
เสร็จส้ินทกุ
ขัน้ตอนและ
รายงานกรม
เรียบร้อยแล้ว

5 0 -           

แบบ ตผจ. 02
แบบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด..ศรีสะเกษ... ประจ าปี  2564

  ประจ า ไตรมาสที่..1...  ณ วันที.่..4...เดือน..มกราคม..พ.ศ. ...2564.....

แผนงาน...บรูณาการพฒันาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร...
ผลผลิต........-.........................

 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ระดับจังหวัด  ......ศรีสะเกษ..........
หน่วย : บาท

ล าดับที่
(1)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)

เป้าหมาย (3)
งบประมาณ

(4)

แหล่งทีม่า
ของ

งบประมาณ
(5)

ระยะเวลาด าเนินการ
(6)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
กระทรวง

 (7)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์จังหวัด

 (8)

ประเด็นยุทธศาสตร์
ด้านการเกษตรและ
สหกรณ์ของจังหวัด

 (9)

ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน/โครงการ  (10)

จ านวน หน่วยนับ
งาน/โครงการ (10.1) งบประมาณ (10.2)

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง



9 โครงการพฒันาเกษตรกรรมยัง่ยืน
กิจกรรมพฒันาเกษตรอินทรีย์ 30       ราย 22,500         งบปกติ ตค.63-กย.64 1 แจ้งรายชื่อให้

ประมงอ าเภอ
ในแต่ละอ าเภอ

5 0.00 -           

รวม .....แผนงาน...........โครงการ .......... .............. ....................... .............

                  หมายเหตุ          - 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



ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เบิกจ่าย
 ร้อยละ

10 โครงการพฒันาเกษตรกรรมยัง่ยืน
กิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎี
ใหม่ด้านการประมง

1,089 ราย 159,500 งบปกติ ตค.63-กย.64 1 แจ้งรายชื่อให้
ประมงอ าเภอ
ลงพื้นที่
คัดเลือก
เกษตรกร

10 5,847.37 3.67         

รวม .....แผนงาน...........โครงการ .......... .............. ....................... .............

                  หมายเหตุ          - 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 ตผจ. 02
แบบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด..ศรีสะเกษ... ประจ าปี  2564

  ประจ า ไตรมาสที่ ..1..  ณ วันที.่.4..เดือน.มกราคม..พ.ศ. ...2564.....

แผนงาน..บรูณาการพฒันาเศรษฐกิจดิจิตัล..
ผลผลิต........-.........................

 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ระดับจังหวัด  ......ศรีสะเกษ..........
หน่วย : บาท

ล าดับที่
(1)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)

เป้าหมาย (3)
งบประมาณ

(4)

แหล่งทีม่า
ของ

งบประมาณ
(5)

ระยะเวลาด าเนินการ
(6)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
กระทรวง

 (7)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์จังหวัด

 (8)

ประเด็นยุทธศาสตร์
ด้านการเกษตรและ
สหกรณ์ของจังหวัด

 (9)

ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน/โครงการ  (10)

จ านวน หน่วยนับ
งาน/โครงการ (10.1) งบประมาณ (10.2)



ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เบิกจ่าย
 ร้อยละ

11 รายการค่าใช้จ่ายบคุลากราครัฐ พฒันาเกษตรกรรมยัง่ยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเปน็ระบบ
กิจกรรมบคุลากรภาครัฐด้านการประมง 3 ราย 624,539       งบปกติ ตค.63-กย.64 1 ด าเนินการ

เบกิจ่ายแล้ว 
3 เดือน

199,341 31.92       

รวม .....แผนงาน...........โครงการ .......... .............. ....................... .............

                  หมายเหตุ          - 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 ตผจ. 02
แบบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด..ศรีสะเกษ... ประจ าปี  2564

  ประจ า ไตรมาสที่ ..1..  ณ วันที.่.4..เดือน..มกราคม....พ.ศ. ...2564.....

แผนงานบคุลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)
ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบคุลากราครัฐ พฒันาเกษตรกรรมยัง่ยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเปน็ระบบ

 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ระดับจังหวัด  ......ศรีสะเกษ..........
หน่วย : บาท

ล าดับที่
(1)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)

เป้าหมาย (3)
งบประมาณ

(4)

แหล่งทีม่า
ของ

งบประมาณ
(5)

ระยะเวลาด าเนินการ
(6)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
กระทรวง

 (7)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์จังหวัด

 (8)

ประเด็นยุทธศาสตร์
ด้านการเกษตรและ
สหกรณ์ของจังหวัด

 (9)

ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน/โครงการ  (10)

จ านวน หน่วยนับ
งาน/โครงการ (10.1) งบประมาณ (10.2)



ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เบิกจ่าย
 ร้อยละ

12 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
โครงการสนับสนุนพฒันาเด็กเล็กและ
เยาวชนในถิน่ทรุกันดารตารม
พระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี

2 แหง่ 31,200         งบปกติ ตค.63-กย.64 1 แจ้งพื้นที่
เปา้หมายให้
ประมงอ าเภอ
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

5 0 -           

รวม .....แผนงาน...........โครงการ .......... .............. ....................... .............

                  หมายเหตุ          - 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 ตผจ. 02

งาน/โครงการ (10.1) งบประมาณ (10.2)

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหล่ือมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
แผนงาน -

แบบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด..ศรีสะเกษ... ประจ าปี  2564
  ประจ า ไตรมาสที่ ..1..  ณ วันที.่.4..เดือน...ธันวาคม...พ.ศ. ...2564.....

 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ระดับจังหวัด  ......ศรีสะเกษ..........
หน่วย : บาท

ล าดับที่
(1)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)

เป้าหมาย (3)
งบประมาณ

(4)

แหล่งทีม่า
ของ

งบประมาณ
(5)

ระยะเวลาด าเนินการ
(6)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
กระทรวง

 (7)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์จังหวัด

 (8)

ประเด็นยุทธศาสตร์
ด้านการเกษตรและ
สหกรณ์ของจังหวัด

 (9)

ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน/โครงการ  (10)

จ านวน หน่วยนับ



ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เบิกจ่าย
 ร้อยละ

13 โครงการพฒันาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง
กิจกรรมพฒันาและส่งเสริมอาชีพด้าน
การประมง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

22 แหง่ 11,000         งบปกติ ตค.63-กย.64 1 แจ้งเปา้หมาย
เกษตรกร 
และ
ความส าคัญ
ของโครงการ

5 0.00 -           

รวม .....แผนงาน...........โครงการ .......... .............. ....................... .............

                  หมายเหตุ          - 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
แผนงาน -

แบบ ตผจ. 02
แบบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด..ศรีสะเกษ... ประจ าปี  2564

  ประจ า ไตรมาสที่ ..1..  ณ วันที.่.4..เดือน..ธันวาคม...พ.ศ. ...2564.....
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ระดับจังหวัด  ......ศรีสะเกษ..........

หน่วย : บาท

ล าดับที่
(1)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)

เป้าหมาย (3)
งบประมาณ

(4)

แหล่งทีม่า
ของ

งบประมาณ
(5)

ระยะเวลาด าเนินการ
(6)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
กระทรวง

 (7)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์จังหวัด

 (8)

ประเด็นยุทธศาสตร์
ด้านการเกษตรและ
สหกรณ์ของจังหวัด

 (9)

ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน/โครงการ  (10)

จ านวน หน่วยนับ
งาน/โครงการ (10.1) งบประมาณ (10.2)


