
ล ำดับที่    งบประมำณ   แหล่งทีม่ำ ระยะเวลำ ประเด็น ประเด็น
 (2)  (6) ของงบประมำณ ด ำเนินกำร ยทุธศำสตร์ ยทุธศำสตร์

(7) (8) กระทรวง (9) จงัหวัด(10) ผลกำรด ำเนินงำน รอ้ยละ เบิกจำ่ย รอ้ยละ
1 แผนงำน : ยทุธศำสตรก์ำรเกษตรสรำ้งมูลค่ำ

1.1 กิจกรรม พัฒนำคุณภำพสินค้ำประมงสู่มำตรฐำน 7,000            กรมประมง ต.ค.62-ก.ย.63 2 100.00   7,000.00            100.00       
 - คัดเลือกรายชื่อส่งศูนย์วิจยัและพฒันาประมงน ้าจดื เพื่อเข้าตรวจ
ประเมิน และออกใบรับรอง 20 ราย

 - คัดเลือกรายชื่อส่งศูนย์วิจยัและพฒันาประมง
น ้าจดืฯ

1.2 กิจกรรม สนับสนุนธนำคำรผลผลิตสัตว์น  ำฯ 15,000           กรมประมง ต.ค.62-ก.ย.63 2 14,993.00          99.95         
 1. ประชุมเพื่อจดัท้าแผนปฏิบติังานของชุมชนในแหล่งน ้าเปา้หมาย
ประจ้าปงีบประมาณ 2563 1 ฉบบั

 1. ประชุมเพื่อจดัท้าแผนปฏิบติังานของชุมชน
ในแหล่งน ้าเปา้หมายประจ้าปงีบประมาณ 2563

100.00   
 2. จดัท้าแผนปฏิบติังานของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ 
ประจ้าปงีบประมาณ 2563 1 ครั ง

 2. จดัท้าแผนปฏิบติังานของหน่วยงานที่
รับผิดชอบโครงการฯ ประจ้าปงีบประมาณ 2563 100.00   

 3. ติดตามการบริหารงานของธนาคารฯ ประจ้าแหล่งน ้าอย่างต่อเนื่อง
10 ครั ง

 3. ติดตามการบริหารงานของธนาคารฯ ประจ้า
แหล่งน ้าอย่างต่อเนื่อง 100.00   

1.3 กิจกรรม ส่งเสรมิเกษตรเชิงรกุด้ำนกำรประมง 5,250            กรมประมง ต.ค.62-ก.ย.63 2 5,250                100.00       

 1. ส้ารวจและประเมินคุณสมบติัของเกษตรกร 21 ราย  1. ส้ารวจและประเมินฯ 100.00   
 2. ติดตามและประเมินผล 21 ราย  2. ติดตามและประเมินผล 100.00   

1.4 กิจกรรม ปรบัปรงุทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี ยงสัตว์น  ำ 5,000            กรมประมง ต.ค.62-ก.ย.63 2 5,000.00            100.00       
 1. ปรับปรุงข้อมูลทะเบยีนเกษตรกรผู้เพาะเลี ยงสัตว์น ้า 1,534 ราย  1. ปรับปรุงข้อมูลทะเบยีนเกษตรกรฯ 100.00   

1.5 กิจกรรม ระบบส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่ 56,500           กรมประมง ต.ค.62-ก.ย.63 2 56,500.00          100.00       
 1. ส้ารวจสภาวะเศรษฐกจิและสังคมเกษตรกร 48 แปลง  1. ส้ารวจสภาวะเศรษฐกจิและสังคมเกษตรกร 100.00   
 2. จดัท้าแผนพฒันารายแปลง 1 แปลง  2. จดัท้าแผนพฒันารายแปลง 100.00   
 3. พฒันาองค์ความรู้ 48 ราย  3. พฒันาองค์ความรู้ 100.00   
 5. ส่งเสริมการตลาด 1 แปลง  5. ส่งเสริมการตลาด 100.00   

 6. ติดตามและประเมินผล 12 ครั ง  6. ติดตามและประเมินผล 100.00   

เป้ำหมำย(5)

จ ำนวน หน่วยนับ

ผลควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน (10)
งำน/โครงกำร (10.1) งบประมำณ (10.2)แผนงำน/ผลผลิต/โครงกำร (3)

แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำน  งำน/ โครงกำร และงบประมำณ ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจงัหวัดแม่ฮ่องสอน   ประจ ำปี  2563
รำยงำน ไตรมำสที ่4  ณ  วันที ่ 25 กันยำยน 2563

 ส่วนรำชกำรระดับจงัหวัดแม่ฮ่องสอน
จ ำแนกงำน/โครงกำรตำมงบปกติ  (1)

แบบ ตผจ.03

หน่วย : บำท



ล ำดับที่    งบประมำณ   แหล่งทีม่ำ ระยะเวลำ ประเด็น ประเด็น
 (2)  (6) ของงบประมำณ ด ำเนินกำร ยทุธศำสตร์ ยทุธศำสตร์

(7) (8) กระทรวง (9) จงัหวัด(10) ผลกำรด ำเนินงำน รอ้ยละ เบิกจำ่ย รอ้ยละ

เป้ำหมำย(5)

จ ำนวน หน่วยนับ

ผลควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน (10)
งำน/โครงกำร (10.1) งบประมำณ (10.2)แผนงำน/ผลผลิต/โครงกำร (3)

แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำน  งำน/ โครงกำร และงบประมำณ ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจงัหวัดแม่ฮ่องสอน   ประจ ำปี  2563
รำยงำน ไตรมำสที ่4  ณ  วันที ่ 25 กันยำยน 2563

 ส่วนรำชกำรระดับจงัหวัดแม่ฮ่องสอน
จ ำแนกงำน/โครงกำรตำมงบปกติ  (1)

แบบ ตผจ.03

หน่วย : บำท

2 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำและส่งเสรมิเศรษฐกิจฐำนรำก

2.1 กิจกรรม พัฒนำเกษตรกรสู่ Smart Farmer 15,300           กรมประมง ต.ค.62-ก.ย.63 1 15,300.00          100.00       

 1. เตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อพฒันาสู่ Smart Farmer 50 ราย  1. เตรียมความพร้อมเกษตรกรฯ 100.00   

 2. ประเมินความรู้/คุณสมบติัของเกษตรกร 50 ราย  2. ประเมินความรู้/คุณสมบติัของเกษตรกร 100.00   

 3. ถอดองค์ความรู้ Existing Smart Farmer ต้นแบบ 3 ราย  3. ถอดองค์ความรู้ฯ 100.00   

 4. ติดตามประเมินผล 50 ราย  4. ติดตามประเมินผล 100.00   

2.2 กิจกรรม ศูนยเ์รยีนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำ 129,800         กรมประมง ต.ค.62-ก.ย.63 1 129,800.00        100.00       
ประมง

 1. พฒันาแปลงเรียนรู้ใน ศพก.หลัก 7 ศูนย์  1. พฒันาแปลงเรียนรู้ใน ศพก.หลัก 100.00   
 2. พฒันาแปลงเรียนรู้ใน ศพก.เครือข่าย (รายเกา่) 35 ศูนย์  2. พฒันาแปลงเรียนรู้ใน ศพก.เครือข่าย (ราย

เกา่)
100.00   

 3. พฒันาแปลงเรียนรู้ใน ศพก.รายใหม่ 7 ศูนย์  3. พฒันาแปลงเรียนรู้ใน ศพก.รายใหม่ 100.00   
 4. พฒันาฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านการประมง 7 ศูนย์  4. พฒันาฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านการ

ประมง
100.00   

 5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง 100 ราย :ศพก. 700 ราย  5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง 100 ราย
 :ศพก.

100.00   
 6. จดักจิกรรมวันถ่ายทอดฯ (field Day) 2 ครั ง  6. จดักจิกรรมวันถ่ายทอดฯ (field Day) 100.00   

2.3 กิจกรรม ส่งเสรมิและพัฒนำอำชีพประมง 500,000         กรมประมง ต.ค.62-ก.ย.63 1 499,999.70       100.00      

 1. คัดเลือกเกษตรโดยใช้ฐานข้อมูลพื นที่เปา้หมาย 200 ราย  1. คัดเลือกเกษตรโดยใช้ฐานข้อมูลฯ 100.00   

 2. ชี แจงรายละเอยีดการด้าเนินงานโครงการฯ 200 ราย  2. ชี แจงรายละเอยีดการด้าเนินงานโครงการฯ 100.00   

 3. สนับสนุนปจัจยัการผลิตใหเ้กษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 200 ราย  3. สนับสนุนปจัจยัการผลิตใหเ้กษตรกรฯ 100.00   
 4. ติดตามและใหค้้าแนะน้า 200 ราย  4. ติดตามและใหค้้าแนะน้า 100.00   

2.4 กิจกรรม ส่งเสรมิเกษตรทฤษฎีใหม่ด้ำนกำรประมง 38,950           กรมประมง ต.ค.62-ก.ย.63 1 38,948.00         99.99        
 1. การบริหารจดัการในภาพรวม 4 กลุ่ม  1. การบริหารจดัการในภาพรวม 100.00   
 2. ส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบติัการด้านประมง 123 ราย  2. ส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบติัการด้านประมง 100.00   
 3. การสนับสนุนปจัจยัการผลิต 123 ราย  3. การสนับสนุนปจัจยัการผลิต 100.00   

 4. การติดตามตรวจเย่ียมระดับจงัหวัด (เกษตรกรป ี2563) 311 ราย  4. การติดตามตรวจเย่ียมระดับจงัหวัด 
(เกษตรกรป ี2563)

100.00   
 5. การติดตามตรวจเย่ียมระดับจงัหวัด (รายเกา่ ป ี2562) 123 ราย  5. การติดตามตรวจเย่ียมระดับจงัหวัดฯ 100.00   

2.5
กิจกรรม โรงเรยีนเพียงหลวงในทลูกระหม่อมหญิงอุบลรตันรำช
กัญญำฯ 20,840           กรมประมง ต.ค.62-ก.ย.63 1 20,840.00         100.00      

1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการประมง 30 ราย 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการประมง 100.00   
2. สนับสนุนปจัจยัการผลิต 1 แหง่ 2. สนับสนุนปจัจยัการผลิต 100.00   



ล ำดับที่    งบประมำณ   แหล่งทีม่ำ ระยะเวลำ ประเด็น ประเด็น
 (2)  (6) ของงบประมำณ ด ำเนินกำร ยทุธศำสตร์ ยทุธศำสตร์

(7) (8) กระทรวง (9) จงัหวัด(10) ผลกำรด ำเนินงำน รอ้ยละ เบิกจำ่ย รอ้ยละ

เป้ำหมำย(5)

จ ำนวน หน่วยนับ

ผลควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน (10)
งำน/โครงกำร (10.1) งบประมำณ (10.2)แผนงำน/ผลผลิต/โครงกำร (3)

แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำน  งำน/ โครงกำร และงบประมำณ ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจงัหวัดแม่ฮ่องสอน   ประจ ำปี  2563
รำยงำน ไตรมำสที ่4  ณ  วันที ่ 25 กันยำยน 2563

 ส่วนรำชกำรระดับจงัหวัดแม่ฮ่องสอน
จ ำแนกงำน/โครงกำรตำมงบปกติ  (1)

แบบ ตผจ.03

หน่วย : บำท

3 แผนงำนยทุธศำสตรเ์สรมิสรำ้งพลังทำงสังคม

3.1

กิจกรรม โครงกำรสนับสนุนด้ำนกำรประมงตำมพระรำชด ำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจำ้ กรมสมเด็จพระเทพรตันรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี

420,700         กรมประมง ต.ค.62-ก.ย.63 1 420,700.00        100.00

 1. จดัตั งคณะกรรมการประมงโรงเรียน 40 แหง่  1. จดัตั งคณะกรรมการประมงโรงเรียน 100.00   
 2. อบรมใหค้วามรู้คณะกรรมการ 10 แหง่  2. อบรมใหค้วามรู้คณะกรรมการ 100.00   
 3. ปล่อยพนัธ์ุสัตว์น ้าในบอ่ดิน พร้อมสนับสนุนปจัจยั 14 แหง่  3. ปล่อยพนัธ์ุสัตว์น ้าในบอ่ดิน พร้อมสนับสนุน

ปจัจยั
100.00   

 4. ปล่อยพนัธ์ุสัตว์น ้าในบอ่คอนกรีต พร้อมสนับสนุนปจัจยั 3 แหง่  4. ปล่อยพนัธ์ุสัตว์น ้าในบอ่คอนกรีตฯ 100.00   
 5. สนับสนุนกระชังพร้อมพนัธ์ุสัตว์น ้าและปจัจยัการผลิต 2 แหง่  5. สนับสนุนกระชังพร้อมพนัธ์ุสัตว์น ้าฯ 100.00   
 6. สนับสนุนบอ่พลาสติก พร้อมปล่อยพนัธ์ุสัตว์น ้า 6 แหง่  6. สนับสนุนบอ่พลาสติกฯ 100.00   
 7. ปล่อยพนัธ์ุสัตว์น ้าในบอ่พลาสติก พร้อมปล่อยพนัธ์ุสัตว์น ้า 15 แหง่  7. ปล่อยพนัธ์ุสัตว์น ้าในบอ่พลาสติกฯ 100.00   

3.2 50,800           กรมประมง ต.ค.62-ก.ย.63 1 50,800.00     100.00  
 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง 20 ราย  1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ 100.00   
 2. ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า 20 ราย  2. ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเพาะเลี ยงสัตว์

น ้า
100.00   

3.3 กิจกรรม จดัตั งหมู่บ้ำนชำวไทยภูเขำ ตำมพระรำชเสำวนีย์ 62,400           กรมประมง ต.ค.62-ก.ย.63 1 62,400.00          100.00       
บ้ำนแม่ส่วยอู อ ำเภอเมือง จงัหวัดแม่ฮ่องสอน

 1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง 30 ราย  1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีฯ 100.00   
 2. ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า 30 ราย  2. ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพการเพาะเลี ยง

สัตว์น ้า
100.00   

3.4 กิจกรรม สืบสำนรกัษำและต่อยอดเศรษฐกิจพอเพียง 14,000           กรมประมง ต.ค.62-ก.ย.63 1 14,000.00     100.00  

 1. ออกใหบ้ริการคลินิกฯ 4 ครั ง  1. ออกใหบ้ริการคลินิกฯ 100.00   
 2. เกษตรกรเข้ารับบริการ 125 ราย  2. เกษตรกรเข้ารับบริการ 100.00   

รวม   3   แผนงำน    14  กิจกรรม 1,341,540       1,341,530.70      100.00       

กิจกรรม พัฒนำพื นทีสู่งแบบโครงกำรหลวงเพ่ือแก้ปัญหำพื นทีเ่ฉพำะ



ล ำดับที่    งบประมำณ   แหล่งทีม่ำ ระยะเวลำ ประเด็น ประเด็น
 (2)  (6) ของงบประมำณ ด ำเนินกำร ยทุธศำสตร์ ยทุธศำสตร์

(7) (8) กระทรวง (9) จงัหวัด(10) ผลกำรด ำเนินงำน รอ้ยละ เบิกจำ่ย รอ้ยละ

เป้ำหมำย(5)

จ ำนวน หน่วยนับ

ผลควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน (10)
งำน/โครงกำร (10.1) งบประมำณ (10.2)แผนงำน/ผลผลิต/โครงกำร (3)

แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำน  งำน/ โครงกำร และงบประมำณ ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจงัหวัดแม่ฮ่องสอน   ประจ ำปี  2563
รำยงำน ไตรมำสที ่4  ณ  วันที ่ 25 กันยำยน 2563

 ส่วนรำชกำรระดับจงัหวัดแม่ฮ่องสอน
จ ำแนกงำน/โครงกำรตำมงบปกติ  (1)

แบบ ตผจ.03

หน่วย : บำท


