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

(7) (8) กระทรวง (9) จงัหวดั(10) ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ เบิกจำ่ย ร้อยละ
1 แผนงำน : พ้ืนฐำนดำ้นกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ

ผลผลติที่ 1 : พัฒนำศักยภำพดำ้นกำรประมง
กิจกรรม : พัฒนำศักยภำพให้เกษตรกร

1.1 โครงกำรสง่เสริมเกษตรกรดำ้นกำรประมง 336,000          ต.ค.60-ก.ย.61 2 335,392.00 99.82
   1.คัดเลือกเกษตรเขา้ร่วมโครงการ 280 ราย 1.คัดเลือกเกษตรเขา้ร่วมโครงการ 100       
   2.ประชมุชี้แจงโครงการ 280 ราย 2.ประชมุชี้แจงโครงการ 100       
   3.ติดตามประเมนิผล สส.2/สส.3 280 ราย 3.ติดตามประเมนิผล สส.2/สส.3 100       

1.2 โครงกำรประมงอำสำ 55,160           ต.ค.60-ก.ย.61 2 54,335.00 98.50      
   1.คัดเลือกเกษตรเขา้ร่วมโครงการ 30 ราย 1.คัดเลือกเกษตรฯ 100       
   2.อบรมให้ความรู้แกเ่กษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการ 30 ราย 2.อบรมให้ความรู้แกเ่กษตรกรฯ 100       
   3.ติดตามและประเมนิผล 30 ราย 3.ติดตามและประเมนิผล 100       

1.3 โครงกำรคลนิิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระรำชำนุเครำะห์ฯ 20,000           ต.ค.60-ก.ย.61 2 17,490.00          87.45       
   1.ออกให้บริการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ในพระราชานุเคราะห์ 4 คร้ัง 1.ออกให้บริการคลินิกเกษตรฯ 100       

   2.เกษตรกรเขา้รัยบริการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ 125 ราย 2.เกษตรกรเขา้รับบริการฯ 100       

1.4 โครงกำรเกษตรสมบูรณ์เพ่ิมพูนสขุภำพ 10 ราย 11,960           ต.ค.60-ก.ย.61 2 100       11,750.00          98.24

  1. ส่งเสริมการเล้ียงปลาดุกในบ่อดิน

2 แผนงำน : ยทุธศำสตร์สง่เสริมกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

2.1 โครงกำรจดัตั้งหมู่บ้ำนชำวไทยภูเขำตำมพระรำชเสำวนีย์ 65,900           ต.ค.60-ก.ย.61 3 65,900             100.00     

บ้ำนแม่สว่ยอู จงัหวดัแม่ฮอ่งสอน

   1.คัดเลือกเกษตรกร 30 ราย 1.คัดเลือกเกษตรกร 100       

   2.อบรมให้ความรู้ด้านการเพาะเล้ียงสัตวน์้้า 30 ราย 2.อบรมให้ความรู้ฯ 100       

   3.สนับสนุนปัจจยัการผลิต 30 ราย 3.สนับสนุนปัจจยัการผลิต 100       

   4.ติดตามผลการด้าเนินงาน 10 คร้ัง 4.ติดตามผลการด้าเนินงาน 100       

แผนงำน/ผลผลติ/โครงกำร (3)

แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำน  งำน/ โครงกำร และงบประมำณ ตำมแผนปฏิบัตริำชกำรดำ้นกำรเกษตรและสหกรณ์ของจงัหวดัแม่ฮอ่งสอน   ประจ ำปี  2561
รำยงำน ไตรมำสที่ 4  ณ  วนัที่  28 กันยำยน  2561

 สว่นรำชกำรระดบัจงัหวดัแม่ฮอ่งสอน
จ ำแนกงำน/โครงกำรตำมงบปกต ิ (1)

แบบ ตผจ.03

หน่วย : บำท
เป้ำหมำย(5)

จ ำนวน หน่วยนับ

ผลควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน (10)
งำน/โครงกำร (10.1) งบประมำณ (10.2)



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

(7) (8) กระทรวง (9) จงัหวดั(10) ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ เบิกจำ่ย ร้อยละ

แผนงำน/ผลผลติ/โครงกำร (3)

แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำน  งำน/ โครงกำร และงบประมำณ ตำมแผนปฏิบัตริำชกำรดำ้นกำรเกษตรและสหกรณ์ของจงัหวดัแม่ฮอ่งสอน   ประจ ำปี  2561
รำยงำน ไตรมำสที่ 4  ณ  วนัที่  28 กันยำยน  2561

 สว่นรำชกำรระดบัจงัหวดัแม่ฮอ่งสอน
จ ำแนกงำน/โครงกำรตำมงบปกต ิ (1)

แบบ ตผจ.03

หน่วย : บำท
เป้ำหมำย(5)

จ ำนวน หน่วยนับ

ผลควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน (10)
งำน/โครงกำร (10.1) งบประมำณ (10.2)

2.2  โครงกำรสนับสนุนดำ้นกำรประมงตำมพระรำชด ำริ 358,870          ต.ค.60-ก.ย.61 3 358,820.00        99.99       

สมเดจ็พระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

(ประมงโรงเรียน)

   1.จดัต้ังคณะกรรมการโรงเรียน 32/320  แห่ง/ราย 1.จดัต้ังคณะกรรมการโรงเรียน 100       

   2.อบรมคณะกรรมการ  10/100 แห่ง/ราย 2.อบรมคณะกรรมการ 100       

   3.สนับสนุนปัจจยัการผลิต 32 แห่ง 3.สนับสนุนปัจจยัการผลิต 100       

2.3  โครงกำรหลวงเพ่ือแก้ปัญหำพ้ืนที่ปลกูฝ่ินอยำ่งยั่งยนื 62,200           ต.ค.60-ก.ย.61 3 62,200.00         100.00

   1.คัดเลือกเกษตรกร 20 ราย 1.คัดเลือกเกษตรกร 100       

   2.มอบปัจจยัการผลิต 20 ราย 2.มอบปัจจยัการผลิต 100       

   3.ติดตามผลการด้าเนินงาน 7 คร้ัง 3..ติดตามผลการด้าเนินงาน 100       

3 แผนงำน : บูรณำกำรพัฒนำเศรษฐกิจดจิทิัล

3.1 กิจกรรม : ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสตัวน้์ ำ 7,190.00           72.77

   1.ส้ารวจ ปรับปรุงขอ้มลูทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้้า 1,520 ฟำร์ม 9,880 ต.ค.60-ก.ย.61 2 1.ส้ารวจ ปรับปรุงขอ้มลูทะเบียนฯ 100       

รำยฟำร์ม

   2.ส้ารวจ จดัท้าขอบเขตเนื้อที่เล้ียงสัตวน์้้า (Polygon) 380 ฟาร์ม 2.ส้ารวจ จดัท้าขอบเขตเนื้อที่ฯ 100       

รายบ่อ

4 แผนงำน : บูรณำกำรพัฒนำศักยภำพกำรผลติกำรเกษตร

4.1 กิจกรรม : ตรวจสอบและรับรองคุณภำพสนิค้ำประมง 6,000             ต.ค.60-ก.ย.61 2 6,000.00           100.00

  1. เตรียมความพร้อมเกษตรกรเขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม 20 ราย 100       

เพำะเลี้ยงสตัวน้์ ำ



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

(7) (8) กระทรวง (9) จงัหวดั(10) ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ เบิกจำ่ย ร้อยละ

แผนงำน/ผลผลติ/โครงกำร (3)

แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำน  งำน/ โครงกำร และงบประมำณ ตำมแผนปฏิบัตริำชกำรดำ้นกำรเกษตรและสหกรณ์ของจงัหวดัแม่ฮอ่งสอน   ประจ ำปี  2561
รำยงำน ไตรมำสที่ 4  ณ  วนัที่  28 กันยำยน  2561

 สว่นรำชกำรระดบัจงัหวดัแม่ฮอ่งสอน
จ ำแนกงำน/โครงกำรตำมงบปกต ิ (1)

แบบ ตผจ.03

หน่วย : บำท
เป้ำหมำย(5)

จ ำนวน หน่วยนับ

ผลควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน (10)
งำน/โครงกำร (10.1) งบประมำณ (10.2)

4.2 กิจกรรม : พัฒนำเกษตรกรสู่ Smart Farmer 81,000           ต.ค.60-ก.ย.61 2 67,964.00         83.91      

   1.คัดเลือกเกษตรกร/เตรียมความพร้อมเกษตกรเพื่อเขา้รับ 50 ราย 1.คัดเลือกเกษตรกร 100       

การฝึกอบรม

   2.ประเมนิความรู้และคุณสมบัติ Smart Farmer 50 ราย 2.ประเมนิความรู้และคุณสมบัติ 100       

4.3 โครงกำรธนำคำรผลผลติเกษตรดำ้นกำรประมง

   -จดัต้ังธนาคารผลผลิตด้านการประมง 1 แห่ง 267,500.00      ต.ค.60-ก.ย.61 2 1.จดัต้ังธนาคารผลผลิตฯ 100       267,391.30       99.96      

4.4 โครงกำรศูนยเ์รียนรู้กำรเพ่ิมประสทิธภิำพกำรผลติสนิค้ำเกษตร 227,800.00      ต.ค.60-ก.ย.61 2 225,970.68       99.20      

   1.พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านการประมง 7 แห่ง 1.พัฒนาแปลงเรียนรู้ฯ 100       

   2.พัฒนาฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านการประมง 7 แห่ง 2.พัฒนาฐานเรียนรู้ฯ 100       
   3.พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนยเ์ครือขา่ย- รายเดิม 21 แห่ง 3.พัฒนาแปลงเรียนรู้ฯ 100       
   4.พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนยเ์ครือขา่ย- รายใหม่ 7 แห่ง 4.พัฒนาแปลงเรียนรู้ฯ 100       
   5.ถา่ยทอดเทคโนโลยสู่ีเกษตรกร 200 ราย ต่อ ศพก 1,400 ราย 5.ถา่ยทอดเทคโนโลยฯี 100       

   6.จดักจิกรรมวนัถา่ยทอดเทคโนโลยกีารเกษตร 7 คร้ัง 6.จดักจิกรรมวนัถา่ยทอดฯ 100       

4.5 กิจกรรม : สนับสนุนโครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ดำ้น 31,790           ต.ค.60-ก.ย.61 2 29,700              93.43

กำรประมง

  1. ส่งเสริมความรู้ด้านการเพาะเล้ียงสัตวน์้้า/สนับสนุน 81 ราย 100       

ปัจจยัการผลิต (รายใหม)่

  2. ส่งเสริมองค์ความรู้เชงิปฏิบัติการ (รายใหม)่ 9 ราย 100       

  3. ติดตามประเมนิผลเกษตรที่เขา้ร่วมโครงการปี 107 ราย 100       

งบประมาณ 2560 (รายเกา่)



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

(7) (8) กระทรวง (9) จงัหวดั(10) ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ เบิกจำ่ย ร้อยละ

แผนงำน/ผลผลติ/โครงกำร (3)

แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำน  งำน/ โครงกำร และงบประมำณ ตำมแผนปฏิบัตริำชกำรดำ้นกำรเกษตรและสหกรณ์ของจงัหวดัแม่ฮอ่งสอน   ประจ ำปี  2561
รำยงำน ไตรมำสที่ 4  ณ  วนัที่  28 กันยำยน  2561

 สว่นรำชกำรระดบัจงัหวดัแม่ฮอ่งสอน
จ ำแนกงำน/โครงกำรตำมงบปกต ิ (1)

แบบ ตผจ.03

หน่วย : บำท
เป้ำหมำย(5)

จ ำนวน หน่วยนับ

ผลควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน (10)
งำน/โครงกำร (10.1) งบประมำณ (10.2)

4.6 โครงกำรสง่เสริมเกษตรเชิงรุกดำ้นกำรประมง Zoning by 3,900             ต.ค.60-ก.ย.61 2 3,595.00            92.18       

Agri Map 

   1.คัดเลือกพื้นที่ และลงขอ้มลูตามแบบบันทึก zoning 01-02 6 ไร่ 1.คัดเลือกพื้นที่ และลงขอ้มลูฯ 100       

   2.ติดตามและประเมนิผล 6 ราย 2.ติดตามและประเมนิผล 100       

4.7 โครงกำรระบบสง่เสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 567,520 ต.ค.60-ก.ย.61 2 473,418.47       83.42

   1. เตรียมแปลง 1 แปลง    1. เตรียมแปลง 100       

   2. พัฒนาผู้จดัการแปลง 1 แปลง    2. พัฒนาผู้จดัการแปลง 100       

   3. จดัท้าแผนพัฒนารายแปลง 1 แปลง    3. จดัท้าแผนพัฒนารายแปลง 100       

   4. พัฒนาองค์ความรู้ 48 ราย    4. พัฒนาองค์ความรู้ 100       

   5. เชื่องโยงตลาด 1 แปลง    5. เชื่องโยงตลาด 100       

5 แผนงำน : ยทุธศำสตร์เสริมสร้ำงศักยภำพและพัฒนำคุณภำพชีวติ

5.1 กิจกรรม : แก้ไฃปัญหำควำมยำกจนของผู้ลงทะเบียนสวสัดกิำรแห่งรัฐปี 2561 (ภำคกำรประมง)2,123,800       ต.ค.60-ก.ย.61 2 2,123,800.00     100.00

  1.การอบรมให้ความรู้ 900 ราย   1.การอบรมให้ความรู้ 100       

  2.การส่งมอบปัจจยัการผลิต 900 ราย   2.การส่งมอบปัจจยัการผลิต 100       

  3.การตรวจเยี่ยม แนะน้า และติดตามผลการเพาะเล้ียงสัตวน์้้า 900 ราย   3.การตรวจเยี่ยม แนะน้า และติดตามผลการเพาะเล้ียงสัตวน์้้า100       

รวม 4,229,280       4,110,916.45      97.20       



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

(7) (8) กระทรวง (9) จงัหวดั(10) ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ เบิกจำ่ย ร้อยละ

แผนงำน/ผลผลติ/โครงกำร (3)

แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำน  งำน/ โครงกำร และงบประมำณ ตำมแผนปฏิบัตริำชกำรดำ้นกำรเกษตรและสหกรณ์ของจงัหวดัแม่ฮอ่งสอน   ประจ ำปี  2561
รำยงำน ไตรมำสที่ 4  ณ  วนัที่  28 กันยำยน  2561

 สว่นรำชกำรระดบัจงัหวดัแม่ฮอ่งสอน
จ ำแนกงำน/โครงกำรตำมงบปกต ิ (1)

แบบ ตผจ.03

หน่วย : บำท
เป้ำหมำย(5)

จ ำนวน หน่วยนับ

ผลควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน (10)
งำน/โครงกำร (10.1) งบประมำณ (10.2)


