
ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เบิกจ่าย
 ร้อยละ

1 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

กจิกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน

2 โครงการปรับปรุงขอ้มลูทะเบียนเกษตรกร

กจิกรรม ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ า

3 โครงการ ส่งเสริมการด าเนินงานอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ

กจิกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ

4
โครงการพัฒนาการผลิตพันธุ์สัตวน์้ าในพื้นที่ดินสาธารณประโยชน์ 
บ้านบาโงโต๊ะอาลี

1ล้าน ตัว 168,000     2 ต.ค.63-ก.ย.64 1 3 1
ผลิตพันธป์ลา

กนิพืชและปล่อย
แหล่งน้ าธรรมชาติ

52 130,744.70     77.82

5 โครงการ ศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าประมง

กจิกรรม ศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าประมง 1 1

อยู่ระหวา่งการ
แจง้เกษตรกร

พัฒนาแปลงศูนย์
เรียนรู้

13.38 20,920            47.548 แห่ง 44,000        2 ต.ค.63-ก.ย.64 1

ด าเนินการมอบ
ปัจจยัการผลิต 
ให้แกโ่รงเรียนฯ 

เสร็จแล้ว

50 28,100            69.21

แผนงาน บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกจิฐานราก

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

แผนงาน ยทุธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

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

8 โรง 40,600        2 ต.ค.63-ก.ย.64 1 1 3

1 4
อยู่ระหวา่ง

ส ารวจขอ้มลู
เกษตรกร

66.66 800 16.33

เตรียมความ
พร้อมเกษตรกรฯ

50 968 8.49

2,415   ฟาร์ม 4,900          2 ต.ค.63-ก.ย.64 1

 แผนงาน ยทุธศาสตร์เกษตรสร้างมลูค่า

     ผลผลิต

30 ราย         11,400 2 ต.ค.63-ก.ย.64 2 1 1

ระยะเวลาด าเนินการ
(6)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
กระทรวง

 (7)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

จังหวัด
 (8)

ประเด็นยุทธศาสตร์
ด้านการเกษตรและ
สหกรณ์ของจังหวัด

 (9)

ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน/โครงการ  (10)

จ านวน หน่วยนับ

งาน/โครงการ (10.1) งบประมาณ (10.2)

แบบรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดยะลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  ประจ าไตรมาสที่ ....2....  ณ วันที่…5.....เดือน…เมษายน.....พ.ศ. ..21564..

 ส านักงานประมงจังหวัดยะลา

หน่วย : บาท

ล าดับที่
(1)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
(2)

เป้าหมาย (3)

งบประมาณ
(4)

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ
(5)



ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เบิกจ่าย
 ร้อยละ

ระยะเวลาด าเนินการ
(6)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
กระทรวง

 (7)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

จังหวัด
 (8)

ประเด็นยุทธศาสตร์
ด้านการเกษตรและ
สหกรณ์ของจังหวัด

 (9)

ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน/โครงการ  (10)

จ านวน หน่วยนับ

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

(1)
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

(2)

เป้าหมาย (3)

งบประมาณ
(4)

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ
(5)

6 โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชพีทั้งในและนอก
ภาคเกษตร
กจิกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหมด้่านการประมง

7
โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชพีด้านการประมงตามแนวเศรษฐกจิ
พอเพียง

กจิกรรม คลินิกเคล่ือนที่

โครงการต าบมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยนื ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ประจ าปี 
2564

กจิกรรม ถา่ยทอดเทคโนโลยด้ีานการประมง 900 ราย
984,080     

อยู่ระหวา่ง
คัดเลือกเกษตรกร

50 537,693.36     54.64

กจิกรรม ฟื้นฟูทรัพยากรสัตวน์้ าพื้นที่พิเศษ 2.3 ล้าน ตัว
     150,000

อยู่ระหวา่ง
คัดเลือกแหล่งน้ า

25 46,865.14       31.24

กจิกรรม สร้างทางเลือกอาชพี 10 ราย
-              

อยู่ระหวา่งจดัท า
แผนการ

ด าเนินงาน
0 0 0

9 โครงการส่งเสริมการเล้ียงสัตวน์้ า เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกจิหลังโควดิ - 19 1,000   ราย 5,859,000   3 ต.ค.63-ก.ย.64 1 3 2 คัดเลือกเกษตรกร 50 5,698,600       97.26  

รวม ..6...แผนงาน…10........โครงการ .......... .............. 7,294,980      6,467,331.20      .............

      หมายเหตุ     - โครงการ  หมายถงึ  จ านวนงาน/โครงการ
                       -  ประเด็นยทุธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในชว่งแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑2 (พ.ศ. 2560 - 2564)

                          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร               ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  บริหารจดัการทรัพยากรการเกษตรและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยัง่ยืน

                          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  เพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจดัการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจดัการภาครัฐ

                          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวตักรรม

                       - จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ คือ 1. งบจงัหวดั คือ งบประมาณตามยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดั และงบประมาณจงัหวดัแบบบูรณาการ

                                                        2. งบปกติ คือ งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน

แผนงาน ฟื้นฟูเศรษฐกจิและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

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

แผนงาน บูรณาการขบัเคล่ือนการแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้

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

8

2 ต.ค.63-ก.ย.64 1 1 2

1 2
อยู่ระหวา่งการ

เลือกวนั
ด าเนินการ

0 480 6.864 คร้ัง 7,000          2 ต.ค.63-ก.ย.64 1

1 2
อยู่ระหวา่ง

คัดเลือกเกษตรกร
8.3 2,160              8.31    120 ราย 26,000        2 ต.ค.63-ก.ย.64 1



ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เบิกจ่าย
 ร้อยละ

ระยะเวลาด าเนินการ
(6)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
กระทรวง

 (7)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

จังหวัด
 (8)

ประเด็นยุทธศาสตร์
ด้านการเกษตรและ
สหกรณ์ของจังหวัด

 (9)

ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน/โครงการ  (10)

จ านวน หน่วยนับ

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

(1)
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

(2)

เป้าหมาย (3)

งบประมาณ
(4)

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ
(5)

                                                        3. งบอื่นๆ คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจงัหวดั/ภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศ และอื่นๆ 

3.1 งบภาค

3.2 งบกลุ่มจังหวัด
3.3 งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.4 งบภาคเอกชน 
3.5 งบเงินนอกงบประมาณ 
3.6 งบอื่นๆ  (ระบุ............................................................)


