
แบบ ผป 03

หน่วย : บาท
ประเด็นยทุธศาสตร์

จ านวน หน่วยนับ หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ
จังหวัด (10)

1 กิจกรรม ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพ
การผลิตสินค้าประมง

38,500     กรมประมง ต.ค.63-ก.ย.64 1

 1. พฒันาแปลงเรียนรู้ใน ศพก.หลัก 7 ศูนย์
 2. พฒันาแปลงเรียนรู้ใน ศพก.รายใหม่ 
(1:1)

7 ศูนย์

 3. พฒันาแปลงเรียนรู้และหลักสูตรด้านการ
ประมง ศพก.หลัก

7 แห่ง

 4. พฒันาศูนย์เครือขา่ยด้านการประมงราย
เกา่ 6:1

42 แห่ง

 5. ถา่ยทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร 100
ราย:ศพก

700 ราย

 6. จดักจิกรรมวันถา่ยทอด field day 7 คร้ัง
 7. สนับสนุนตามนโยบายรัฐบาล/SC/CoO 
และงานบูรณาการ

7 คร้ัง

แหล่งทีม่าของ
งบประมาณ

(7)

งบประมาณ
(6)

7 อ าเภอ

เป้าหมาย (4) พ้ืนทีด่ าเนินการ(5)

บัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการด้านการเกษตรและสหกรณข์องจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ปีงบประมาณ 2564

ส่วนราชการระดับจงัหวดัส านักงานประมงจงัหวดัแม่ฮ่องสอน
  จ าแนกงาน/โครงการตามงบปกติ (1)

ระยะเวลาด าเนินการ
(8)

ประเด็นยทุธศาสตร์
กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์   (9)

แผนงาน บูรณาการพฒันาและส่งเสริมเศรษฐกจิฐานราก

โครงการโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ล าดับที่
(2)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (3)



ประเด็นยทุธศาสตร์

จ านวน หน่วยนับ หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ
จังหวัด (10)

แหล่งทีม่าของ
งบประมาณ

(7)

งบประมาณ
(6)

เป้าหมาย (4) พ้ืนทีด่ าเนินการ(5)
ระยะเวลาด าเนินการ

(8)

ประเด็นยทุธศาสตร์
กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์   (9)

ล าดับที่
(2)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (3)

แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการ ธนาคารสินค้าเกษตร

2
กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตวน้ า
แบบมีส่วนร่วม

6 สบป่อง
เมือง

แม่ฮ่องสอน
1,500       กรมประมง ต.ค.63-ก.ย.64 1

1.จดัท าแผนการด าเนินงานของชมุชนใน
แหล่งน้ าเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ย.64

1 แห่ง

2.จดัท าแผนการด าเนินงานของหน่วยงานที่
รับผิดชอบโครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ 
2564

1 แห่ง

3.ติดตามการบริหารงานของธนาคารฯ 
ประจ าแหล่งน้ าอย่างต่อเนื่อง

1 แห่ง

โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

3
กิจกรรมปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้
เพาะเลี้ยงสัตวน้์ า

3,200       กรมประมง ต.ค.63-ก.ย.64 2

1.ปรับปรุงขอ้มูลทะเบียนเกษตรกรผู้
เพาะเล้ียงสัตว์น้ า

1,598 ฟาร์ม

7 อ าเภอ



ประเด็นยทุธศาสตร์

จ านวน หน่วยนับ หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ
จังหวัด (10)

แหล่งทีม่าของ
งบประมาณ

(7)

งบประมาณ
(6)

เป้าหมาย (4) พ้ืนทีด่ าเนินการ(5)
ระยะเวลาด าเนินการ

(8)

ประเด็นยทุธศาสตร์
กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์   (9)

ล าดับที่
(2)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (3)

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยนื

4
กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการ
ประมง

15,750     กรมประมง ต.ค.63-ก.ย.64 1

พัฒนาเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง

1.คัดเลือกเกษตรกรเครือขา่ยด้านการประมง 70 ราย

2.ส่งเสริมองค์ความรู้พฒันาเกษตรกร
เครือขา่ย
3.สนับสนุนพนัธ์ุสัตว์น้ า (ศพจ.)
4.สนับสนุนอาหารสัตว์น้ า
พัฒนาผู้น าเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง
1.คัดเลือกเกษตรกผู้น า 7 ราย
2.ส่งเสริมองค์ความรู้พฒันาเกษตรกรผู้น า 7 ราย
3.สนับสนุนอาหารสัตว์น้ า 7 ราย
จดัเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย
เกษตรกรแบบมีส่วนร่วม

7 ราย

7 อ าเภอ



ประเด็นยทุธศาสตร์

จ านวน หน่วยนับ หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ
จังหวัด (10)

แหล่งทีม่าของ
งบประมาณ

(7)

งบประมาณ
(6)

เป้าหมาย (4) พ้ืนทีด่ าเนินการ(5)
ระยะเวลาด าเนินการ

(8)

ประเด็นยทุธศาสตร์
กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์   (9)

ล าดับที่
(2)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (3)

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า
เกษตร

5
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่
มาตรฐาน

7,000       กรมประมง ต.ค.63-ก.ย.64 2

1.เตรียมความพร้อมเกษตรกรเขา้สู่
มาตรฐานฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ า รายใหม่ 
มาตรฐาน SL (รับสมัครเกษตรกร)

20 ราย

2.ส่งค าขอรับการรับรองของเกษตรกรให้
หน่วยตรวจประเมิน

20 ราย

3.คัดเลือกรายชื่อส่งศูนย์วิจยัและพฒันาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจดื เพือ่เขา้ตรวจประเมิน
และออกใบรับรอง

20 ราย

โครงการส่งเสริมอาชีพประมง

6
กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการ
ประมง Zoning by Agri map

21 ราย 3,200       กรมประมง ต.ค.63-ก.ย.64 1

ติดตามและประเมิยผล (รายเกา่ปี 2563)

โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการ
ประมงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

7 กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 7,000       กรมประมง ต.ค.63-ก.ย.64 1
1.ออกให้บริการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ 4 คร้ัง
2.เกษตรกรเขา้รับบริการคลินิกประมง 120 ราย

    อ าเภอปางมะผ้า,เมือง,    
แม่ลาน้อย,สบเมย

จงัหวัดแม่ฮ่องสอน

แผนงานยทุธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

อ าเภอขนุยวม อ าเภอปาย 
อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน



ประเด็นยทุธศาสตร์

จ านวน หน่วยนับ หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ
จังหวัด (10)

แหล่งทีม่าของ
งบประมาณ

(7)

งบประมาณ
(6)

เป้าหมาย (4) พ้ืนทีด่ าเนินการ(5)
ระยะเวลาด าเนินการ

(8)

ประเด็นยทุธศาสตร์
กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์   (9)

ล าดับที่
(2)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (3)

โครงการส่งเสริมการด าเนินงาน
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนา
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

8 กิจกรรมยอ่ย โครงการสนับสนุนด้าน 160,800   กรมประมง ต.ค.63-ก.ย.64 1
การประมงตามพระราชด าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
1.จดัต้ังคณะกรรมการประมงโรงเรียน 10 แห่ง
2.อบรมให้ความรู้คณะกรรมการ 10 แห่ง
3.สนับสนุนปัจจยัการผลิต 40 แห่ง

9
กิจกรรมยอ่ย โครงการโรงเรียนเพียงหลวง 
ในทลูกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวฒันาพรรณวดี

6 เสาหิน แม่สะเรียง 3,600       กรมประมง ต.ค.63-ก.ย.64 1

กจิกรรมเล้ียงกบในบ่อคอนกรีตพร้อม
สนับสนุนปัจจยั

1 แห่ง

7 อ าเภอ



ประเด็นยทุธศาสตร์

จ านวน หน่วยนับ หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ
จังหวัด (10)

แหล่งทีม่าของ
งบประมาณ

(7)

งบประมาณ
(6)

เป้าหมาย (4) พ้ืนทีด่ าเนินการ(5)
ระยะเวลาด าเนินการ

(8)

ประเด็นยทุธศาสตร์
กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์   (9)

ล าดับที่
(2)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (3)

10
กิจกรรมยอ่ย โครงการจดัต้ังหมู่บ้านชาว
ไทยภูเขา ตามพระราชเสาวนีย ์บ้านแม่
ส่วยอู จงัหวดัแม่ฮ่องสอน

8 ผาบ่อง
เมือง

แม่ฮ่องสอน
30,400     กรมประมง ต.ค.63-ก.ย.64 1

1.ถา่ยทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการ
ประมง

25 ราย

2.สนับสนุนบ่อพลาสติกพร้อมพนัธ์ุสัตว์น้ า
และอาหาร

25 ราย

11
กิจกรรมยอ่ย โครงการพัฒนาพ้ืนทีสู่งแบบ
โครงการหลวงเพ่ือแก้ไขปัญหาพ้ืนทีเ่ฉพาะ

4 แม่ฮ้ี ปาย 31,000     กรมประมง ต.ค.63-ก.ย.64 1

ส่งเสริมและพฒันาอาชพีการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 20 ราย

รวม  3 แผนงาน 8 โครงการ 11 กิจกรรม 301,950   
หมายเหตุ   - โครงการ หมายถึง จ านวนงาน/โครงการ


