
ผลการด าเนินงาน รอ้ยละ เบิกจา่ย
 รอ้ยละ

1
กิจกรรม ศูนยเ์รยีนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิต
สินค้าประมง 38,500     กรมประมง ต.ค.63-ก.ย.64 1  -  - 33,410          86.78   

 1. พัฒนาแปลงเรียนรู้ใน ศพก.หลัก 7 ศูนย์  1. พัฒนาแปลงเรียนรู้ใน ศพก.หลัก 71.429

 2. พัฒนาแปลงเรียนรู้ใน ศพก.รายใหม่ (1:1) 7 ศูนย์  2. พัฒนาแปลงเรียนรู้ใน ศพก.รายใหม่  -
 3. พัฒนาแปลงเรียนรู้และหลักสูตรด้านการประมง 
ศพก.หลัก

7 แหง่
 3. พัฒนาแปลงเรียนรู้และหลักสูตรด้าน
การประมง ศพก.หลัก 100

 4. พัฒนาศูนย์เครือข่ายด้านการประมงรายเกา่ 6:1 42 แหง่
 4. พัฒนาศูนย์เครือข่ายด้านการประมง
รายเกา่ 6:1  -

 5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร 100ราย:ศพก 700 ราย  5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรฯ 0.14
 6. จดักจิกรรมวันถ่ายทอด field day 7 คร้ัง  6. จดักจิกรรมวันถ่ายทอด field day 14.286

 7. สนับสนุนตามนโยบายรัฐบาล/SC/CoO และงาน
บูรณาการ

7 คร้ัง
 7. สนับสนุนตามนโยบายรัฐบาล/
SC/CoO และงานบูรณาการ 28.571

โครงการ ธนาคารสินค้าเกษตร

2
กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตวน  าแบบมี
ส่วนรว่ม

1,500       กรมประมง ต.ค.63-ก.ย.64 1  -  - 1,100.00       73.33   

1.จดัท้าแผนการด้าเนินงานของชุมชนในแหล่งน้้า
เป้าหมาย ประจ้าปีงบประมาณ 2564

1 แหง่
1.จดัท้าแผนการด้าเนินงานของชุมชนใน
แหล่งน้้าเป้าหมายฯ

100

2.จดัท้าแผนการด้าเนินงานของหน่วยงานที่
รับผิดชอบโครงการฯ ประจ้าปีงบประมาณ 2564

1 แหง่
2.จดัท้าแผนการด้าเนินงานของหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบโครงการฯ

100

3.ติดตามการบริหารงานของธนาคารฯ ประจ้าแหล่ง
น้้าอย่างต่อเนื่อง

10 คร้ัง
3.ติดตามการบริหารงานของธนาคารฯ 
ประจ้าแหล่งน้้าอย่างต่อเนื่อง

40

แผนงาน ยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า

แผนงาน บูรณาการพัฒนาและส่งเสรมิเศรษฐกิจฐานราก

เป้าหมาย (4)
งบประมาณ

(5)จ านวน หน่วยนับ

โครงการโครงการศูนยเ์รยีนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร

แบบ ตผจ. 03

แบบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณข์องจงัหวัดแม่ฮ่องสอนประจ าปี  2564

  ประจ า ไตรมาสที่ 2  ณ วันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน  (11)

 ส่วนราชการระดับจงัหวัด ส านักงานประมงจงัหวัดแม่ฮ่องสอน

จ าแนกงาน/โครงการตามงบปกติ (1)

หน่วย : บาท
ประเด็น

ยทุธศาสตร์
ด้าน

การเกษตร
และสหกรณ์
ของจงัหวัด

งาน/โครงการ (11.1) งบประมาณ (11.2)ล าดับที่
(2)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (3)

ประเด็น
ยทุธศาสตร์

จงัหวัด
 (9)

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ
(6)

ระยะเวลา
ด าเนินการ

(7)

ประเด็น
ยทุธศาสตร์
กระทรวง

 (8)



ผลการด าเนินงาน รอ้ยละ เบิกจา่ย
 รอ้ยละ

เป้าหมาย (4)
งบประมาณ

(5)จ านวน หน่วยนับ

ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน  (11)
ประเด็น

ยทุธศาสตร์
ด้าน

การเกษตร
และสหกรณ์
ของจงัหวัด

งาน/โครงการ (11.1) งบประมาณ (11.2)ล าดับที่
(2)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (3)

ประเด็น
ยทุธศาสตร์

จงัหวัด
 (9)

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ
(6)

ระยะเวลา
ด าเนินการ

(7)

ประเด็น
ยทุธศาสตร์
กระทรวง

 (8)

โครงการปรบัปรงุข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

3
กิจกรรมปรบัปรงุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี ยงสัตว์
น  า 3,200       กรมประมง ต.ค.63-ก.ย.64 2  -  - 3,120.00       97.50   

1.ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้้า
1,598 ฟาร์ม

1.ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้
เพาะเล้ียงสัตว์น้้า 54.819

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยนื

4 กิจกรรมส่งเสรมิเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 15,750     กรมประมง ต.ค.63-ก.ย.64 1  -  - 9,400            59.68   

พัฒนาเกษตรกรเครอืข่ายด้านการประมง

1.คัดเลือกเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง 70 ราย 1.คัดเลือกเกษตรกรเครือข่ายฯ 100

2.ส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาเกษตรกรเครือข่าย 70 ราย 2.ส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาเกษตรกรฯ  -

3.สนับสนุนพันธ์ุสัตว์น้้า (ศพจ.) 70 ราย 3.สนับสนุนพันธ์ุสัตว์น้้า (ศพจ.)  -

4.สนับสนุนอาหารสัตว์น้้า 70 ราย 4.สนับสนุนอาหารสัตว์น้้า  -

พัฒนาผู้น าเครอืข่ายเศรษฐกิจพอเพียง

1.คัดเลือกเกษตรกผู้นา้ 7 ราย 1.คัดเลือกเกษตรกผู้นา้ 100

2.ส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาเกษตรกรผู้นา้ 7 ราย 2.ส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาฯ  -

3.สนับสนุนอาหารสัตว์น้้า 7 ราย 3.สนับสนุนอาหารสัตว์น้้า  -

จดัเวทีแลกเปลี่นรเรยีนรู้เครอืข่ายเกษตรกรแบบมี
ส่วนรว่ม

7 ราย
จดัเวทีแลกเปลี่นรเรยีนรู้เครอืข่าย
เกษตรกรแบบมีส่วนรว่ม

 -

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

5 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 7,000       กรมประมง ต.ค.63-ก.ย.64 2  -  - 6,300.00       90.00   

1.เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม
เพาะเล้ียงสัตว์น้้า รายใหม่ มาตรฐาน SL (รับสมัคร
เกษตรกร)

20 ราย
1.เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่
มาตรฐานฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้้า รายใหม่
 มาตรฐาน SL (รับสมัครเกษตรกร)

100

2.ส่งค้าขอรับการรับรองของเกษตรกรใหห้น่วยตรวจ
ประเมิน

20 ราย
2.ส่งค้าขอรับการรับรองของเกษตรกรให้
หน่วยตรวจประเมิน

100

3.คัดเลือกรายชื่อส่งศูนย์วิจยัและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้้าจดื เพื่อเข้าตรวจประเมินและออก
ใบรับรอง

20 ราย
3.คัดเลือกรายชื่อส่งศูนย์วิจยัและ
พัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจดื เพื่อเข้า
ตรวจประเมินและออกใบรับรอง

100

โครงการส่งเสรมิอาชีพประมง

6
กิจกรรมส่งเสรมิเกษตรเชิงรกุด้านการประมง 
Zoning by Agri map

3,200       กรมประมง ต.ค.63-ก.ย.64 1  -  - 2,640.00       82.50

ติดตามและประเมินผล (รายเกา่ปี 2563) 21 ราย ติดตามและประเมินผลฯ 100
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เป้าหมาย (4)
งบประมาณ

(5)จ านวน หน่วยนับ

ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน  (11)
ประเด็น

ยทุธศาสตร์
ด้าน

การเกษตร
และสหกรณ์
ของจงัหวัด

งาน/โครงการ (11.1) งบประมาณ (11.2)ล าดับที่
(2)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (3)

ประเด็น
ยทุธศาสตร์

จงัหวัด
 (9)

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ
(6)

ระยะเวลา
ด าเนินการ

(7)

ประเด็น
ยทุธศาสตร์
กระทรวง

 (8)

โครงการพัฒนาและส่งเสรมิอาชีพการประมงตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง

7 กิจกรรมคลิกนิกเกษตรเคลื่อนที่ 7,000       กรมประมง ต.ค.63-ก.ย.64 1  -  - 5,440.00       77.71   

1.ออกใหบ้ริการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ 4 คร้ัง 1.ออกใหบ้ริการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ 50.00
2.เกษตรกรเข้ารับบริการคลินิกประมง 120 ราย 2.เกษตรกรเข้ารับบริการคลินิกประมง 58.333

โครงการส่งเสรมิการด าเนินงานอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ

กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ

8

กิจกรรมยอ่ย โครงการสนับสนุนด้านการประมง
ตามพระราชด าร ิสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ กรม
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
ประจ าปีงบประมาณ 2564

160,800   กรมประมง ต.ค.63-ก.ย.64 1  -  - 160,692        99.93   

1.จดัต้ังคณะกรรมการประมงโรงเรียน 40 แหง่ 1.จดัต้ังคณะกรรมการประมงโรงเรียน 100

2.อบรมใหค้วามรู้คณะกรรมการ 10 แหง่ 2.อบรมใหค้วามรู้คณะกรรมการ 100

3.สนับสนุนปัจจการผลิต 40 แหง่ 3.สนับสนุนปัจจการผลิต 2.5

9
กิจกรรมยอ่ย โครงการโรงเรยีนเพียงหลวง ใน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรตันราชกัญญา สิรวิัฒนา
พรรณวดี

3,600       กรมประมง ต.ค.63-ก.ย.64 1  -  - 3,600.00       100      

กจิกรรมเล้ียงกบในบ่อคอนกรีตพร้อมสนับสนุนปัจจยั 1 แหง่
กจิกรรมเล้ียงปลาดุกในบ่อคอนกรีตพร้อม
สนับสนุนปัจจยั

100

10
กิจกรรมยอ่ย โครงการจดัตั งหมู่บ้านชาวไทยภูเขา 
ตามพระราชเสาวนีย ์บ้านแม่ส่วยอู จงัหวัด
แม่ฮ่องสอน

30,400     กรมประมง ต.ค.63-ก.ย.64 1  -  - 30,399.19     100      

1.ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง 25 ราย 1.ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ 100

2.สนับสนุนบ่อพลาสติกพร้อมพันธ์ุสัตว์น้้าและอาหาร 25 ราย
2.สนับสนุนบ่อพลาสติกพร้อมพันธ์ุสัตว์น้้า
และอาหาร

100

แผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลังทางสังคม
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 (8)

11
กิจกรรมยอ่ย โครงการพัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการ
หลวงเพ่ือแก้ไขปัญหาพื นที่เฉพาะ

31,000     กรมประมง ต.ค.63-ก.ย.64 1  -  - 31,000.00     100

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเล้ียงสัตว์น้้า 20 ราย ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพฯ 100

รวม  3 แผนงาน 8 โครงการ 11 กิจกรรม 301,950   287,101.19   95.08   

หมายเหตุ       -  รายงานรายไตรมาส  4 ไตรมาส  ดังนี้
            ไตรมาสที่ 1    เดือนธันวาคม 2561  รายงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปหลังจากส้ินไตรมาส
            ไตรมาสที่ 2    เดือนมีนาคม 2562    รายงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปหลังจากส้ินไตรมาส
            ไตรมาสที่ 3    เดือนมิถุนายน 2562  รายงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปหลังจากส้ินไตรมาส
            ไตรมาสที่ 4    เดือนกนัยายน 2562   รายงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปหลังจากส้ินไตรมาส


