
ล ำดบัที่    งบประมำณ   แหล่งทีม่ำ ระยะเวลำ ประเดน็ ประเดน็
 (2)  (6) ของงบประมำณ ด ำเนินกำร ยทุธศำสตร์ ยทุธศำสตร์

(7) (8) กระทรวง (9) จังหวัด(10) ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ เบกิจ่ำย ร้อยละ
1 แผนงำน : บรูณำกำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตกำรเกษตร

1.1 กิจกรรม พัฒนำคุณภำพสินค้ำประมงสู่มำตรฐำน 8,000             กรมประมง ต.ค.61-ก.ย.62 2
 - คัดเลือกรายชื่อส่งศูนยว์ิจัยและพัฒนาประมงน ้าจืด เพือ่เข้าตรวจ
ประเมิน และออกใบรับรอง 20 ราย

 - คัดเลือกรายชื่อส่งศูนยฯ์ 100       8,000                100.00      

1.2 กิจกรรม พัฒนำเกษตรกรสู่ Smart Farmer 18,000           กรมประมง ต.ค.61-ก.ย.62 2 13,180.00          73.22       
   1.คัดเลือกเกษตรกร/เตรียมความพร้อมเกษตกรเพือ่เข้ารับ 50 ราย    1.คัดเลือกเกษตรกร/เตรียมความพร้อมฯ 100       
การฝึกอบรม
   2.ประเมินความรู้และคุณสมบติั Smart Farmer 50 ราย    2.ประเมินความรู้และคุณสมบติัฯ 100       

1.3 กิจกรรม สนับสนุนธนำคำรผลผลิตสัตว์น  ำฯ 40,000           กรมประมง ต.ค.61-ก.ย.62 2 24,027              60.07       
 1. จัดท้าแผนการด้าเนนิงานประจ้าแหล่งน ้าในป ี2562 (จัดกจิกรรม
 จับสัตว)์ 1 ฉบบั

 1. จัดท้าแผนการด้าเนนิงานฯ 100       

 2. เตรียมแหล่งน ้าและท้าการเพิม่อาหารธรรมชาติ 1 ครั ง  2. เตรียมแหล่งน ้าและท้าการเพิม่อาหาร
ธรรมชาติ

100       

 3. ติดตามการด้าเนนิงานโครงการธนาคารฯ แหล่งน ้าเกา่ ป ี2561
10 ครั ง

 3. ติดตามการด้าเนนิงานโครงการธนาคารฯ 20         

 4. จัดท้ารายงานผลการด้าเนนิงานโครงการฯ ประจ้าปขีองแหล่งน ้า
เกา่ ป ี2561 1 ฉบบั

 4. จัดท้ารายงานผลการด้าเนนิงานโครงการฯ 
ประจ้าปขีองแหล่งน ้าเกา่ ป ี2561 50         

1.4
กิจกรรม ศูนยเ์รียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำประมง

126,000         กรมประมง ต.ค.61-ก.ย.62 2 94,594              75.07       

 1. พัฒนาแปลงเรียนรู้ใน ศพก.หลัก 7 ศูนย์  1. พัฒนาแปลงเรียนรู้ใน ศพก.หลัก 100       
 2. พัฒนาศูนยเ์ครือข่ายด้านการประมงรายใหม่(1:1) 7 ศูนย์  2. พัฒนาศูนยเ์ครือข่ายด้านการประมงรายใหม่

(1:1)
100       

 3. พัฒนาศูนยเ์รียนรู้ด้านการประมง 7 แหง่  3. พัฒนาศูนยเ์รียนรู้ด้านการประมง 100       
 4. พัฒนาศูนยเ์ครือข่ายด้านการประมงรายเกา่ 4:1 28 แหง่  4. พัฒนาศูนยเ์ครือข่ายด้านการประมงรายเกา่

 4:1
100       

 5. ถ่ายทอดเทคโนโลยด้ีานการประมง 200 ราย :ศพก. 1,400 ราย  5. ถ่ายทอดเทคโนโลยด้ีานการประมง 200 
ราย :ศพก.

-        
 6. จัดกจิกรรมวันถ่ายทอดฯ (field Day) 7 ครั ง  6. จัดกจิกรรมวันถ่ายทอดฯ (field Day) -        

แบบ ตผจ.03

หน่วย : บำท
เปำ้หมำย(5)

จ ำนวน หน่วยนับ

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

แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำน  งำน/ โครงกำร และงบประมำณ ตำมแผนปฏบิตัริำชกำรดำ้นกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดแมฮ่อ่งสอน   ประจ ำป ี 2562
รำยงำน ไตรมำสที ่2  ณ  วันที ่ 27 มนีำคม 2562

 ส่วนรำชกำรระดบัจังหวัดแมฮ่อ่งสอน
จ ำแนกงำน/โครงกำรตำมงบปกต ิ (1)



ล ำดบัที่    งบประมำณ   แหล่งทีม่ำ ระยะเวลำ ประเดน็ ประเดน็
 (2)  (6) ของงบประมำณ ด ำเนินกำร ยทุธศำสตร์ ยทุธศำสตร์

(7) (8) กระทรวง (9) จังหวัด(10) ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ เบกิจ่ำย ร้อยละ

แบบ ตผจ.03

หน่วย : บำท
เปำ้หมำย(5)

จ ำนวน หน่วยนับ

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

แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำน  งำน/ โครงกำร และงบประมำณ ตำมแผนปฏบิตัริำชกำรดำ้นกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดแมฮ่อ่งสอน   ประจ ำป ี 2562
รำยงำน ไตรมำสที ่2  ณ  วันที ่ 27 มนีำคม 2562

 ส่วนรำชกำรระดบัจังหวัดแมฮ่อ่งสอน
จ ำแนกงำน/โครงกำรตำมงบปกต ิ (1)

1.5 กิจกรรม ให้บริกำรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 2 ครั ง 8,000             กรมประมง ต.ค.61-ก.ย.62 2 100       8,000                100
1.6 กิจกรรม ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 172,400         กรมประมง ต.ค.61-ก.ย.62 2 143,278             83.11       

 1. ส้ารวจสภาวะเศรษฐกจิและสังคมเกษตรกร 1 แปลง  1. ส้ารวจสภาวะเศรษฐกจิและสังคมเกษตรกร -        
 2. จัดท้าแผนพัฒนารายแปลง 1 แปลง  2. จัดท้าแผนพัฒนารายแปลง -        
 3. พัฒนาองค์ความรู้ 48 ราย  3. พัฒนาองค์ความรู้ 100       
 5. ส่งเสริมการตลาด 1 แปลง  5. ส่งเสริมการตลาด -        
 6. ยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างมูลค่าเพิม่ 48 ราย  6. ยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างมูลค่าเพิม่ 100       
 7. ติดตามและประเมินผล 12 ครั ง  7. ติดตามและประเมินผล -        

1.7 กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรเชงิรุกดำ้นกำรประมง 900               กรมประมง ต.ค.61-ก.ย.62 2 -                   -          
 1. ติดตามผลการด้าเนนิงาน (สนง.ปจ.) 6 ราย  1. ติดตามผลการด้าเนินงาน -       

1.8 กิจกรรม สนับสนุนโครงกำรเกษตรทฤษฎใีหมด่ำ้นกำรประมง 78,180           กรมประมง ต.ค.61-ก.ย.62 2 14,226.00         18.20      
 1.ประเมินผลการแบง่กลุ่ม A B C 9 ราย  1.ประเมินผลการแบง่กลุ่ม A B C 100       
 2. ติดตามผลผลิตด้านประมง 81 ราย  2. ติดตามผลผลิตด้านประมง 100       
 3. ส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏบิติัการหลักสูตรกลาง 9 ราบ  3. ส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏบิติัการหลักสูตร

กลาง
 -

1.9 กิจกรรม โรงเรียนบำ้นเพียงหลวงในทูลกระหมอ่มหญงิ 34,480           กรมประมง ต.ค.61-ก.ย.62 2 34,480.00 100
อุบลรัตนรำชกัญญำฯ

1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า 1 แหง่ 1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี ยงสัตว์
น ้า

100       
2. ฝึกอบรมด้านการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า 30 ราย 2. ฝึกอบรมด้านการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า 100       
3. มอบปจัจัยการผลิต 1 แหง่ 3. มอบปจัจัยการผลิต 100       
4. ติดตามใหค้้าแนะน้า 5 ครั ง 4. ติดตามใหค้้าแนะน้า 50         

2 แผนงำน : บรูณำกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดจิิทัล
2.1 กิจกรรม ปรับปรุงทะเบยีนเกษตรกรผู้เพำะเลี ยงสัตว์น  ำ 5,100             กรมประมง ต.ค.61-ก.ย.62 2 5,100 100.00     

 1. การปรับปรุงข้อมูลรายได้และลูกพันธุ์ทะเบยีนเกษตรกรผู้
เพาะเลี ยงสัตว์น ้า 1,455 ราย

 1. การปรับปรุงข้อมูลรายได้และลูกพันธุ์
ทะเบยีนเกษตรกรผู้เพาะเลี ยงสัตว์น ้า 65.29     

 2. การปรับปรุงข้อมูลทะเบยีนเกษตรกรผู้เพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่
หมดอายทุะเบยีน 385 ราย

 2. การปรับปรุงข้อมูลทะเบยีนเกษตรกรผู้
เพาะเลี ยงสัตว์น ้าทีห่มดอายทุะเบยีน 35.06     



ล ำดบัที่    งบประมำณ   แหล่งทีม่ำ ระยะเวลำ ประเดน็ ประเดน็
 (2)  (6) ของงบประมำณ ด ำเนินกำร ยทุธศำสตร์ ยทุธศำสตร์

(7) (8) กระทรวง (9) จังหวัด(10) ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ เบกิจ่ำย ร้อยละ

แบบ ตผจ.03

หน่วย : บำท
เปำ้หมำย(5)

จ ำนวน หน่วยนับ

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

แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำน  งำน/ โครงกำร และงบประมำณ ตำมแผนปฏบิตัริำชกำรดำ้นกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดแมฮ่อ่งสอน   ประจ ำป ี 2562
รำยงำน ไตรมำสที ่2  ณ  วันที ่ 27 มนีำคม 2562

 ส่วนรำชกำรระดบัจังหวัดแมฮ่อ่งสอน
จ ำแนกงำน/โครงกำรตำมงบปกต ิ (1)

3
แผนงำน : ยทุธศำสตร์สร้ำงควำมมัน่คงและลดควำมเหลื่อมล  ำ
ทำงดำ้นเศรษฐกิจลและสังคม

3.1
กิจกรรม โครงกำรสนับสนุนดำ้นกำรประมง ตำมพระรำชด ำริ  
สมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำฯ 311,800         กรมประมง ต.ค.61-ก.ย.62 3 136,533.00       43.79

 1. จัดตั งคณะกรรมการประมงโรงเรียน 38 แหง่  1. จัดตั งคณะกรรมการฯ 100       
 2. อบรมใหค้วามรู้คณะกรรมการ 10 แหง่  2. อบรมใหค้วามรู้คณะกรรมการ 100       
 3. ติดตามใหค้้าแนะน้าส่งเสริม 38 ครั ง  3. ติดตามใหค้้าแนะน้าส่งเสริม 55.26     
 4. ปล่อยพันธุ์สัตว์น ้าในบอ่ดิน พร้อมสนบัสนนุปจัจัย 12 แหง่  4. ปล่อยพันธุ์สัตว์น ้าในบอ่ดินฯ -        
 5. ปล่อยพันธุ์สัตว์น ้าในบอ่คอนกรีต พร้อมสนบัสนนุปจัจัย 3 แหง่  5. ปล่อยพันธุ์สัตว์น ้าในบอ่คอนกรีต ฯ -        
 6. สนบัสนนุบอ่พลาสติก พร้อมปล่อยพันธุ์สัตว์น ้า

15 แหง่
 6. สนบัสนนุบอ่พลาสติก พร้อมปล่อยพันธุ์
สัตว์น ้า -       

 7. ปล่อยพันธุ์สัตว์น ้าในบอ่พลาสติก พร้อมปล่อยพันธุ์สัตว์น ้า
6 แหง่

 7. ปล่อยพันธุ์สัตว์น ้าในบอ่พลาสติก พร้อม
ปล่อยพันธุ์สัตว์น ้า -        

 8. ปล่อยพันธุ์สัตว์น ้าในกระชังบก และ สนบัสนนุประชังบก
2 แหง่

 8. ปล่อยพันธุ์สัตว์น ้าในกระชังบก และ 
สนบัสนนุประชังบก -        

3.2
กิจกรรม ขยำยผลโครงกำรหลวงเพ่ือแก้ปญัหำในพื นทีป่ลูกฝ่ิน
อยำ่งยัง่ยนื 52,200           กรมประมง ต.ค.61-ก.ย.62 3 4,659.00       8.93    

 1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า 20 ราย  1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี ยงสัตว์
น ้า

100       
 2. มอบปจัจัยการผลิต 20 ราย  2. มอบปจัจัยการผลิต -        
 3. ติดตามใหค้้าแนะน้าส่งเสริม 7 ครั ง  3. ติดตามใหค้้าแนะน้าส่งเสริม -        

3.3 กิจกรรม จัดตั งหมูบ่ำ้นชำวไทยภเูขำ ตำมพระรำชเสำวนีย ์ บำ้น
แมส่่วยอู อ ำเภอเมอืง จังหวัดแมฮ่อ่งสอน เพ่ือควำมมัน่คงชำยแดน

50,900           กรมประมง ต.ค.61-ก.ย.62 3 7,860.00       15.44  

 1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า 30 ราย  1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี ยงสัตว์
น ้า

100       
 2. ฝึกอบรมเกษตรกรด้านการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า 30 ราย  2. ฝึกอบรมเกษตรกรฯ 100       
 3. มอบปจัจัยการผลิต 30 ราย  3. มอบปจัจัยการผลิต -        
 4. ติดตามใหค้้าแนะน้า 10 ครั ง  4. ติดตามใหค้้าแนะน้า -        

รวม   3   แผนงำน    13  กิจกรรม 905,960         493,937.00        54.52       



ล ำดบัที่    งบประมำณ   แหล่งทีม่ำ ระยะเวลำ ประเดน็ ประเดน็
 (2)  (6) ของงบประมำณ ด ำเนินกำร ยทุธศำสตร์ ยทุธศำสตร์

(7) (8) กระทรวง (9) จังหวัด(10) ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ เบกิจ่ำย ร้อยละ

แบบ ตผจ.03

หน่วย : บำท
เปำ้หมำย(5)

จ ำนวน หน่วยนับ

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

แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำน  งำน/ โครงกำร และงบประมำณ ตำมแผนปฏบิตัริำชกำรดำ้นกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดแมฮ่อ่งสอน   ประจ ำป ี 2562
รำยงำน ไตรมำสที ่2  ณ  วันที ่ 27 มนีำคม 2562

 ส่วนรำชกำรระดบัจังหวัดแมฮ่อ่งสอน
จ ำแนกงำน/โครงกำรตำมงบปกต ิ (1)


