
ผลการดําเนินงาน รอยละ เบิกจาย รอยละ

แผนงาน…ยุทธศาสตรการเกษตรสรางมูลคา...

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

1 โครงการ ยกระดับคุณภาพ

มาตรฐานสินคาเกษตร

56 ราย 163,048 2 1 ต.ค.63 -

 30 ก.ย.64
1 2 2 กําลัง 69     112,252.20 68.85

กิจกรรม พัฒนาคุณภาพสินคา

ประมงสูมาตรฐาน

2 โครงการ ปรับปรุงขอมูลทะเบียน

เกษตรกร

6,865 ราย 7,000 2 1 ต.ค.63 -

 30 ก.ย.64
5 5 4 กําลัง 14     960.00 13.71

กิจกรรม ปรับปรุงทะเบียน

เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

3 โครงการ...ธนาคารสินคาเกษตร 3 แหง 71,000 2 1 ต.ค.63 -

 30 ก.ย.64
1 2 2 กําลัง 40     28,394.00 39.99

กิจกรรม สนับสนุนธนาคาร

ผลผลิตสัตวน้ําแบบมีสวนรวม

4 โครงการ..ระบบสงเสริมเกษตร

แบบแปลงใหญ
30 ราย 138,495 2 1 ต.ค.63 -

 30 ก.ย.64
1 2 1 กําลัง 69     95,697.17 69.10

กิจกรรม...ระบบสงเสริมเกษตร

แบบแปลงใหญ

5 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

แบบรายงานความกาวหนาการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการดานการเกษตรและสหกรณของจังหวัดสุโขทัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบ ตผจ 02

ประจําไตรมาสที.่..........2...............ณ วันที.่.........31..........เดือน......มีนาคม....พ.ศ.......2564...........

สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ระดับจังหวัดสุโขทัย

หนวย : บาท

ประเด็นยุทธศาสตร

ดานการเกษตรและ

สหกรณของจังหวัด 

(9)

ผลความกาวหนาการดําเนินงาน/โครงการ (10)

จํานวน หนวยนับ
งาน/โครงการ (10.1) งบประมาณ (10.2)

เปาหมาย (3)
งบประมาณ 

(4)

แหลงที่มาของ

งบประมาณ 

(5)

ระยะเวลา

ดําเนินการ  

   (6)

ประเด็น

ยุทธศาสตร

กระทรวง (7)

ประเด็น

ยุทธศาสตร

จังหวัด (8)

ลําดับ

ที่ (1)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 

(2)



ผลการดําเนินงาน รอยละ เบิกจาย รอยละ

ประเด็นยุทธศาสตร

ดานการเกษตรและ

สหกรณของจังหวัด 

(9)

ผลความกาวหนาการดําเนินงาน/โครงการ (10)

จํานวน หนวยนับ
งาน/โครงการ (10.1) งบประมาณ (10.2)

เปาหมาย (3)
งบประมาณ 

(4)

แหลงที่มาของ

งบประมาณ 

(5)

ระยะเวลา

ดําเนินการ  

   (6)

ประเด็น

ยุทธศาสตร

กระทรวง (7)

ประเด็น

ยุทธศาสตร

จังหวัด (8)

ลําดับ

ที่ (1)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 

(2)

กิจกรรม...พัฒนาเกษตรอินทรีย 15 ราย 9,000 2 1 ต.ค.63 -

 30 ก.ย.64
1 2 1 กําลัง 97     8,750.00 97.22

กิจกรรม...สงเสริมเกษตรทฤษฏี

ใหมดานการประมง
135 ราย 98,100 2 1 ต.ค.63 -

 30 ก.ย.64
1 2 1 กําลัง 25     24,871.00 25.35

6 โครงการ สงเสริมอาชีพประมง 29 ราย 4,400 2 1 ต.ค.63 -

 30 ก.ย.64
1 1 2 กําลัง 58     2,568.00 58.36

กิจกรรม สงเสริมเกษตรเชิงรุก

ดานการประมง (Zoning by 

Agri-Aap)

7 โครงการ บริหารจัดการ

ทรัพยากรประมง

36 ครั้ง 137,500 2 1 ต.ค.63 -

 30 ก.ย.64
1 2 1 กําลัง 41     55,879.26 40.64

กิจกรรม จัดระเบียบการทําประมง

แผนงาน....ยุทธศาสตรสงเสริมสรางพลังทางสังคม....

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

8 โครงการ พัฒนาและสงเสริม

อาชีพดานการประมงตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

4 ครั้ง 7,000 2 1 ต.ค.63 -

 30 ก.ย.64
1 2 1 กําลัง 45     3,120.00 44.57

กิจกรรม คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

แผนงาน...บูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก.....

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

9 โครงการ ศูนยเรียนรูการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคา

เกษตร

72 ศูนย 81,000 2 1 ต.ค.63 -

 30 ก.ย.64
1 2 1 กําลัง 68     54,874.00 67.75



ผลการดําเนินงาน รอยละ เบิกจาย รอยละ

ประเด็นยุทธศาสตร

ดานการเกษตรและ

สหกรณของจังหวัด 

(9)

ผลความกาวหนาการดําเนินงาน/โครงการ (10)

จํานวน หนวยนับ
งาน/โครงการ (10.1) งบประมาณ (10.2)

เปาหมาย (3)
งบประมาณ 

(4)

แหลงที่มาของ

งบประมาณ 

(5)

ระยะเวลา

ดําเนินการ  

   (6)

ประเด็น

ยุทธศาสตร

กระทรวง (7)

ประเด็น

ยุทธศาสตร

จังหวัด (8)

ลําดับ

ที่ (1)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 

(2)

กิจกรรม ศูนยเรียนรูการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคา

ประมง

รวม ...3...แผนงาน....9...โครงการ ................ ................. 716,543 ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................. 387,366 525.54

 - ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินคาเกษตรตลอดหวงโซอุปทาน ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแขงขันภาคการเกษตรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 - จําแนกตามแหลงงบประมาณ คือ

1. งบประมาณจังหวัด คือ งาน/โครงการภายใตงบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ

2. งบปกติ คือ งาน/โครงการภายใตงบประมาณประจําปของหนวยงาน

3. งบประมาณอื่นๆ คือ งาน/โครงการภายใตงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหลงเงินทุนตางประเทศและอื่น ๆ

 - รายงานรายไตรมาส 4 ไตรมาส ดังนี้

                           ไตรมาสที่ 1 เดือนธันวาคม 2562     ใหรายงานภายในวันที่ 15 มกราคม 2563

                           ไตรมาสที่ 2 เดือนมีนาคม 2563      ใหรายงานภายในวันที่ 5 เมษายน 2563

                           ไตรมาสที่ 3 เดือนมิถุนายน 2563    ใหรายงานภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2563

                           ไตรมาสที่ 4 เดือนกันยายน 2563    ใหรายงานภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2563

หมายเหตุ

 - โครงการ หมายถึง จํานวนงาน/โครงการ


	รายงานผลการดำเนินปี 2564

