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คํานํา 

 
 กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษไดปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานโครงการ

สงเสริมอาชีพดานการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต ปงบประมาณ  2562 สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

• พิจารณาจางเหมาบุคคล โดยคํานึงถึงความจําเปนเหมาะสมและระยะเวลา (ว 337 ลงวันท่ี 

17 กันยายน 2553 “ไมจําตองทําขอตกลงการจางหรือสัญญาจางเต็มปงบประมาณ” “มิให

ทําขอตกลงการจางหรือสัญญาการจางในลักษณะตอเนื่อง”) เตรียมพรอมสําหรับการปฏิบัติ

ตามกฎหมายแรงงานท่ีอยูระหวางการแกไข 

• จําแนกลักษณะงานออกเปนสองกลุม คือ งานท่ีเปนแบบฉบับ (pattern) และงานท่ีเปนการ

พัฒนางานประจําสูงานวิจัย (Routine to Research, R2R)  

• ประเมินรายไดตามตัวชี้วัดแนวทางแผนบูรณาการ “รายไดเฉลี่ยของผูเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน

จากปท่ีผานมา ไมนอยกวารอยละ 5” ตองเปรียบเทียบท้ังรายไดครัวเรือนและรายไดจากการ

ทําการประมง 

• สํานักงานประมงจังหวัด ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เปนผูประเมินผลลัพธเอง 

กลุมวิจัยและพัฒนาจะประเมินผลลัพธเฉพาะการพัฒนางานประจําสูงานวิจัยเทานั้น 

  

  

 

 

  กลุมวิจัยและพัฒนา 

     กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ 
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สารบญั 

        หนา 

โครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต       3 

ข้ันตอนการดําเนินงาน            5 

คาใชจายของหนวยปฏิบัติ                                7 

  

 

ภาคผนวก       

- การคํานวณคาใชจายตอหนวย 

- เปาหมายและงบประมาณโครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต ป 2562 

- การจัดสรรงบประมาณรายจาย ป 2562 
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โครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต 

กิจกรรม ถายทอดเทคโนโลยีดานการประมง 

  

หลักการและเหตุผล 

 การประมงในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส ปตตานี ยะลา และพ้ืนท่ีอําเภอจะนะ เทพา นาทวี สะบายอยของ

จังหวัดสงขลา จําแนกได 2 ประเภท คือ การจับ (Capture) และการเพาะเลี้ยง (Culture)  การจับสัตวน้ําจาก

ธรรมชาติ ชาวประมงประสบปญหาการจัดการทรัพยากร สวนการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําสวนใหญเลี้ยงเพ่ือการ

บริโภค โดยเลี้ยงปลาดุก ปลากะพงขาวเปนหลัก การเลี้ยงเชิงพาณิชยมีนอย ตองซ้ือพันธุปลาจากนอกพ้ืนท่ี 

การสงเสริมอาชีพดานการประมง ตองมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตใหครบวงจรตลอดหวงโซอุปทาน 

(supply chain) และสนับสนุนโครงการเมืองตนแบบ “สามเหลี่ยมม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน”  

กรมประมงไดปรับปรุงการดําเนินงานโครงการ โดยจําแนกลักษณะงานออกเปนสองกลุม คือ งานท่ี

เปนแบบฉบับ (pattern) และงานท่ีเปนการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (Routine to Research, R2R) งานท่ี

เปนแบบฉบับคืองานที่สํานักงานประมงทําแบบเดิมประกอบดวย การฝกอบรม การสนับสนุนปจจัยการผลิต 

และการติดตามผล งานท่ีเปน R2R ใหความสําคัญกับการประเมินผลลัพธโดยประมวลผลดวยโปรแกรม

ฐานขอมูลขนาดเล็กใหรายงานผลผลิต รายได ตนทุน กําไรข้ันตน กําไรทางเศรษฐศาสตร สถิติการเลี้ยงแตละ

บอ ในระดับบุคคล ระดับกลุม ระดับโครงการพรอมกันทันที วิเคราะหปญหาตลอดหวงโซอุปทาน (supply 

chain) ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตไปสูเปาหมายสุดทาย (ultimate goal) คือ การสรางมูลคาเพ่ิมสองเทา

ของคาใชจายภายในปงบประมาณ  

 กรมประมงไดจัดทําโครงการใหสอดคลองกับมิติดานการพัฒนาในกลุมภารกิจงานท่ี 5 งานพัฒนาตาม

ศักยภาพของพ้ืนท่ี และคุณภาพชีวิตของประชาชน ซ่ึงมีตัวชี้วัดแนวทางแผนบูรณาการ “รายไดเฉลี่ยของ

ผูเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา ไมนอยกวารอยละ 5” ตองเปรียบเทียบท้ังรายไดครัวเรือนและรายได

จากการทําการประมง 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

2. เพ่ือเพิ่มผลผลิตกุงกุลาดําในอาวปตตานี และชายฝงทะเลใกลเคียง 

3. เพ่ือสรางทางเลือกอาชีพใหกับเกษตรกร 

ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ 

- เกษตรกรท่ีไดรับการถายทอดเทคโนโลยีดานการประมง 3,500 ราย 

จํานวน 

กิจกรรมยอย 

      1.  การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด  

      2.  การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 
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   3.  การทําประมงพ้ืนบาน 

      4.  การเพ่ิมผลผลิตกุงกุลาดํา   

5.  การสรางทางเลือกอาชีพ  

 5.1 การเลี้ยงสาหรายพวงองุน 

 5.2 การจัดทําบอสาธิตเพ่ิมผลผลิตปลาในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัด 

 5.3 การผลิตปลาสลิดดอนนาครบวงจร 

 5.4 การผลิตปลาตะเพียนขาวครบวงจร 

 5.5 สงเสริมการสรางแหลงวัตถุดิบเพ่ือแปรรูปสัตวน้ํา 

 5.6 ประมงโรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 

- เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการทําประมงไมนอยกวารอยละ 3 

งบประมาณ   22,764,200  บาท 

- กิจกรรม ถายทอดเทคโนโลยีดานการประมง 22,764,200 บาท 

ระยะเวลาดาํเนนิงาน 

 ตุลาคม 2561 – กันยายน  2562 

พ้ืนท่ีดําเนินการ 

จังหวัดนราธิวาส ปตตานี ยะลา และอําเภอจะนะ เทพา นาทวี สะบายอย ของจังหวัดสงขลา 

ขอควรระวัง 

 วัสดุที่ใชในการฝกอบรมตองเปนวัสดุที่จําเปนสําหรับใชในการดําเนินการฝกอบรม และเปนวัสดุที่ใช

แลวหมดไปตามโครงการ ตองไมเหลือเก็บไวและแจกจายใหแกผูอ่ืน (กรมบัญชีกลางวินิจฉัย) 
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ข้ันตอนการดําเนินงาน 

กิจกรรม ถายทอดเทคโนโลยีดานการประมง 

1.  การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด 

 1.1  สํานักงานประมงจังหวัดกําหนดชนิดสัตวน้ํา (ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลานิล ปลาทับทิม  

       ปลากด ปลาจีน ปลาแรด ปลากินพืช ปลาจาระเม็ด ปลาสวาย ปลาหมอ กุงกามกราม ฯลฯ)  

       และประเภทการเลี้ยง (บอดิน บอ พลาสติก กระชัง ฯลฯ) โดยพิจารณาจากความตองการของ 

       เกษตรกร หลักวิชาการประมง สภาพแวดลอม สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  

 -  ควรสงเสริมอาชีพแบบกลุมหรือชุมชนมากกวารายบุคคล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ 

            ปฏิบัติงาน 

 -  ควรสงเสริมใหเกษตรกรทําอาหารสัตวน้ําโดยอาศัยวัตถุดิบในพ้ืนท่ี  

1.2 คัดเลือกเกษตรกรเขารวมกิจกรรม  

1.3 จดัฝกอบรมเกษตรกรและรายงานผลการฝกอบรมตามแบบฟอรมท่ีกําหนด  

 1.4  สนับสนุนปจจัยการผลิตหลังการฝกอบรม 

 - สํานักงานประมงจังหวัดสามารถใหการสนับสนุนวัสดุแกกลุมเกษตรกรภายในกรอบ 

       วงเงินคาปจจัยการผลิตท่ีกําหนดไวในคาใชจายตอหนวยของหนวยปฏิบัติ 

1.5  ติดตามผล และบนัทึกขอมูลตามแบบฟอรมจัดเก็บขอมูล “Culture” ลงคอมพิวเตอร โดยมี 

      เจาหนาท่ีจากสวนกลางเปนผูชวยในการใชโปรแกรม Access บันทึกขอมูล  

1.6  สํานักงานประมงจังหวัดสงสําเนาสัญญา/ขอตกลง การจัดซ้ือจัดจางวัสดุโฆษณาและเผยแพร 

      วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย  วัสดุการเกษตร รายละเอียดตามแบบฟอรมสรุปการใชจาย 

      งบประมาณ ป 2562 ใหกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษเม่ือสิ้นป 

      งบประมาณ เพ่ือวิเคราะหขอมูลจัดทําคําของบประมาณปถัดไป 

2.  การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 

2.1  สํานักงานประมงจังหวัดกําหนดชนิดสัตวน้ํา (กุงกุลาดํา  หอยแครง หอยแมลงภู หอยนางรม  

       ปูมา ปูทะเล ปลากะพงขาว  ปลากะรัง  ปลิงทะเล  สาหรายทะเล ฯลฯ) และประเภทการเลี้ยง  

       (กระชงั  คอก  นากุงราง  หลักไมไผ ฯลฯ) โดยพิจารณาจากความตองการของเกษตรกร  

       หลักวิชาการประมง สภาพแวดลอม สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

 -  ควรสงเสริมอาชีพแบบกลุมหรือชุมชนมากกวารายบุคคล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ 

            ปฏิบัติงาน 

2.2  - 2.6 ใชแนวทางการดําเนินงานเดียวกันกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด 

3.  การทําประมงพ้ืนบาน 

3.1  สํานักงานประมงจังหวัดกําหนดชนิดเครื่องมือประมง/สวนประกอบเครื่องมือประมง (อวน 

       ลอยกุง  อวนลอยปลากะพง อวนลอยปลาทู อวนลอมปลากระบอก อวนจมปู  ลอบปู  ฯลฯ  

       โดยพิจารณาจากความตองการของชาวประมง  หลักวิชาการประมง สภาพแวดลอม สภาพทาง 
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       เศรษฐกิจและสังคม  การแกไขปญหาเรงดวน เนนการปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมงใหถูก 

       กฎหมาย การสงเสริมเครื่องมือประมงเพ่ือใชประโยชนจากแหลงอาศัยสัตวทะเล การวางซ้ัง 

3.2  - 3.4 ใชแนวทางการดําเนินงานเดียวกันกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด 

3.5  ติดตามผลโดยใชแบบสมัภาษณเครื่องมือประมง  

3.6  ใชแนวทางการดําเนินงานเดียวกันกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด 

4.  การเพ่ิมผลผลิตกุงกุลาดํา 

การนํานอเพลียสจากฟารมเอกชน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช มาอนุบาลใหเปนลูกกุงขนาดประมาณ 1 

กรมั (กุงกรมั) แลวปลอยลงแหลงน้ํา ทําใหชาวบานในพ้ืนท่ีสามารถจับกุงกุลาดําออกจําหนายไดตลอดท้ังปมี

รายไดเพ่ิมมากข้ึน มีกําลังใจในการดํารงชีวิตหาเลี้ยงชีพ สงผลท่ีดีตอความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ี และความม่ันคงของรฐั  

ข้ันตอนการดําเนินงานเพ่ิมผลผลิตกุงกุลาดํา 

 4.1 คัดเลือกแหลงน้ําชายฝงทะเลท่ีมีความเหมาะสมในการปลอยพันธุกุงกุลาดํา มุงเนนอาว 

      ปตตานีเปนลําดับแรก 

 4.2 อนุบาลลูกกุงกุลาดําตั้งแตระยะนอเพลียสในบอซิเมนต ใหไดลูกกุงขนาด  PL15 –PL20  

4.3 อนุบาลลูกกุงในบอดิน ใหไดขนาด 0.5-1.0 กรมั (1,000-2,000 ตัว/กิโลกรมั)  ขณะอนุบาลในบอ 

     ซิเมนตและบอดินมีการวิเคราะหคุณภาพน้ํา ตรวจยาปฏิชีวนะและสารตกคาง ตรวจสอบการ 

     ปลอดโรค หากแกไขปญหาไมไดจะทําลายลูกกุงไมใหโรคระบาด 

4.4 รวบรวมลูกกุงกุลาดําในบอดินดวยชิปไสกุงพักไวในบอซิเมนต เปนเวลา 2 วัน 

4.5 ประสานงานประมงอําเภอในพ้ืนท่ีปลอยกุงท่ีผานเกณฑมาตรฐานลงในแหลงน้ํา 

4.6 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงปตตานีสงรายชื่อผูไดรับประโยชน 

4.7 สงเอกสาร/หลักฐาน ลักษณะเดียวกันกับขอ 1.6 

4.8 ประเมินผลลัพธ 

5.  การสรางทางเลือกอาชีพ  

5.1  กลุมวิจัยและพัฒนากําหนดแผนการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (Routine to Research, R2R) 

 5.2  ถายทอดเทคโนโลยีพรอมกับการพัฒนาทดลองในฟารม (on-farm) ของเกษตรกร เพ่ือสราง 

กระบวนการผลิตสัตวน้ําภายใตปจจัยท่ีชาวประมง/ผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา/ผูประกอบการ ปฏิบัติ

และประสบจริง หรือปรับปรุงกระบวนการผลิตเดิมใหดียิ่งข้ึน  

5.3 สํานักงานประมงจังหวัดขยายผลไปสูเกษตรกรเครือขาย เกษตรกรท่ัวไป ชุมชนอ่ืน กลุมอ่ืน 

5.4 กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ เผยแพรเอกสารวิชาการ และเมนู

อาชพีประมงแบบพลวตั 

  5.5 สงเอกสาร/หลักฐาน ลักษณะเดียวกันกับขอ 1.6 
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คาใชจายของหนวยปฏิบัติ  

กิจกรรม ถายทอดเทคโนโลยีดานการประมง 3,500  ราย 

1.  การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด     2,425  ราย   

เปาหมายรายจังหวัด

จังหวัด 

: 

นราธิวาส ปตตานี ยะลา สงขลา รวม (ราย) 

จํานวนเกษตรกร (ราย) 650 375 1,250 150 2,425 

 

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด ฝกอบรมรุนละ 25 คน ระยะเวลา 1 วัน (ถัวจายได) และรับปจจัยการผลิต 

คาใชจายในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดตอรุนของเกษตรกร: 

รายการ การคํานวณ จํานวนเงิน (บาท) 

 ฝกอบรม  

1. คาอาหารกลางวัน อัตราวันละ 150 บาท x 25 คน 3,750 

2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม อัตราม้ือละ 25 บาท x 2 ม้ือ x 25 คน             1,250 

3. คาพาหนะ คนละไมเกิน 100 บาท/วัน x 25 คน  2,500 

4. คาตกแตงสถานท่ี             1,000 

5. คาตอบแทนวิทยากร วันละ 3 ชั่วโมง x ชัว่โมงละ 600 บาท    1,800 

6. คาวัสดุฝกอบรม    2,000 

 รวมคาฝกอบรม 12,300 

 สนับสนุนปจจัยการผลิต  

7. คาปจจัยการผลิต ประมาณคนละ 3,500 บาท x 25 คน         87,500 

8. คาใชจายในการติดตามผล คนละ 200 บาท x 25 คน           5,000 

 รวมคาใชจายตอเกษตรกร 25 คน 

@ 4,192 บาท 

        104,800 

  

 

 

ปจจัยการผลิตท่ีมีความเหมาะสมในการมอบใหกลุมเกษตรกรมากกวามอบใหเกษตรกรรายบุคคล 

ไดแก ฟอรมาลีน วิตามิน ยาปฏิชีวนะ พันธุและอาหารท่ีมีขนาดบรรจุไมลงตัวกับวงเงิน 

 การดําเนินงานในพ้ืนท่ีเสี่ยงใชวิธีจางเหมาบริการคนในพ้ืนท่ี จัดเก็บขอมูลสําหรับประมวลผลลัพธ และ

เปนพ่ีเลี้ยงทางวิชาการแกเกษตรกร  
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รายการ 

การจัดสรรงบประมาณการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดของเกษตรกร: 

นราธิวาส ปตตานี ยะลา สงขลา 

1. จํานวนเกษตรกร (ราย) 650 375 1,250 150 

2. จํานวนรุนของการสงเสริมและ

พัฒนาอาชีพ (รุนละ 25 คน) 

26 15 50 6 

3. คาใชจายในการสงเสรมิและ

พัฒนาอาชีพแตละจังหวัด (รุนละ 

104,800 บาท) 

2,724,800 1,572,000 5,240,000 628,800 

รวมงบประมาณ 4 จังหวัด 10,165,600 บาท 

 

 

  2.  การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง  225 ราย 

Uเปาหมายรายจังหวัด : 

จังหวัด นราธิวาส ปตตานี สงขลา รวม (ราย) 

จํานวนเกษตรกร (ราย) 75 100 50 225 

 

Uคาใชจายในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงตอรุนของเกษตรกร: 

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง อบรมรุนละ 25 คน ระยะเวลา 2 วัน (ถัวจายได) และรับปจจัยการผลิต 

รายการ การคํานวณ จํานวนเงิน (บาท) 

Uฝกอบรม    

1. คาอาหารกลางวัน อัตราวันละ 150 บาท x 25 คน x 2 วัน   7,500 

2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม อัตราม้ือละ 25 บาท x 2 ม้ือ x 25 คน x 2 วัน             2,500 

3. คาพาหนะ คนละไมเกิน 100 บาท/วัน x 25 คน x 2  วัน    5,000 

4. คาตกแตงสถานท่ี              1,000 

5. คาตอบแทนวิทยากร วันละ 3 ชัว่โมง x ชัว่โมงละ 600 บาท x 2 วัน     3,600 

6. คาวัสดุฝกอบรม     3,000 

 รวมคาฝกอบรม  22,600 

Uสนับสนุนปจจัยการผลิต   

7. คาปจจัยการผลิต ประมาณคนละ 5,000 บาท x 25 คน         125,000 

8. คาใชจายในการติดตามผล คนละ  200 บาท x 25 คน   5,000 

 รวมคาใชจายตอเกษตรกร 25 คน 

@ 6,104  บาท 

        152,600 
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 ปจจัยการผลิตท่ีมีความเหมาะสมในการมอบใหกลุมเกษตรกรมากกวามอบใหเกษตรกรรายบุคคล 

ไดแก ฟอรมาลีน วิตามิน ยาปฏิชีวนะ พันธุและอาหารท่ีมีขนาดบรรจุไมลงตัวกับวงเงิน 

 การดําเนินงานในพ้ืนท่ีเสี่ยงใชวิธีจางเหมาบริการคนในพ้ืนท่ี จัดเก็บขอมูลสําหรับประมวลผลลัพธ และ

เปนพ่ีเลี้ยงทางวิชาการแกเกษตรกร 

รายการ 

การจัดสรรงบประมาณการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง: 

นราธิวาส ปตตานี สงขลา 

1. จํานวนเกษตรกร (ราย) 75 100 50 

2. จํานวนรุนของการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ (รุนละ 25 คน) 3 4 2 

3. คาใชจายในการสงเสริมและพัฒนาอาชีพแตละจังหวัด  

    (รุนละ  152,600  บาท) 

457,800 610,400 305,200 

รวมงบประมาณ 3 จังหวัด 1,373,400 บาท 

 

3. การทําประมงพ้ืนบาน  475 ราย 

จังหวัด 

เปาหมายรายจังหวัด : 

นราธิวาส ปตตานี สงขลา รวม (ราย) 

จํานวนเกษตรกร (ราย) 200 225 50 475 

เครื่องมือประมง อบรมรุนละ 25 คน ระยะเวลา 1 วัน (ถัวจายได) และรับปจจัยการผลิต 

คาใชจายในการทําประมงพ้ืนบานตอรุนของเกษตรกร: 

รายการ การคํานวณ จํานวนเงิน (บาท) 

 ฝกอบรม   

1. คาอาหารกลางวนั อัตราวันละ 150 บาท x 25 คน x 1 วัน   3,750 

2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม อัตราม้ือละ 25 บาท x 2 ม้ือ x 25 คน x 1 วัน             1,250 

3. คาพาหนะ คนละไมเกิน 100 บาท/วัน x 25 คน x 1  วัน    2,500 

4. คาตกแตงสถานท่ี              1,000 

5. คาตอบแทนวทิยากร วันละ 3 ชัว่โมง x ชัว่โมงละ 600 บาท x 1 วัน     1,800 

6. คาวัสดุฝกอบรม     3,000 

 รวมคาฝกอบรม  13,300 

 สนับสนุนปจจัยการผลิต  

7. คาปจจัยการผลิต ประมาณคนละ 5,000 บาท x 25 คน         125,000 

8. คาใชจายในการติดตามผล คนละ  190 บาท x 25 คน   4,750 

 รวมคาใชจายตอเกษตรกร 25 คน 

@ 5,722  บาท 

        143,050 
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 ปจจัยการผลิตบางอยางมีความเหมาะสมในการมอบใหกลุมมากกวามอบใหรายบุคคล ใหสํานักงาน

ประมงจังหวัดเทียบเคียงกับกิจกรรมยอยเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด 

 การดําเนินงานในพ้ืนท่ีเสี่ยงใชวิธีจางเหมาบริการคนในพ้ืนท่ี จัดเก็บขอมูลสําหรับประมวลผลลัพธ และ

เปนพ่ีเลี้ยงทางวิชาการแกเกษตรกร 

การจัดสรรงบประมาณการทําประมงพ้ืนบาน

รายการ 

: 

นราธิวาส ปตตานี สงขลา 

1. จํานวนเกษตรกร (ราย)  200 225 50 

2. จํานวนรุนของการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ (รุนละ 25 คน) 8 9 2 

3. คาใชจายในการสงเสริมและพัฒนาอาชีพแตละจังหวัด  

    (รุนละ  143,300  บาท) 

1,146,400   1,289,700 286,600 

รวมงบประมาณ 3 จังหวัด 2,722,700 บาท 

   

4. การเพ่ิมผลผลิตกุงกุลาดํา 

จังหวัด 

รายละเอียด: 

ปตตานี 

เปาหมายจํานวนลูกกุงกุลาดํา (ตัว) 2,000,000 

งบประมาณ (บาท) 2,000,000 

เกษตรกรไดรับประโยชน (ราย) 240 
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5.  การสรางทางเลือกอาชีพ  

 กิจกรรมยอยการสรางทางเลือกอาชีพ เปนการพัฒนานวัตกรรม นําผลงานวิจัยประยุกต หรือวิธีปฏิบัติ

ท่ีดีท่ีสุด (best practice) ไปถายทอดใหแกเกษตรกร โดยกลุมวิจัยแลพัฒนา (กวพ.) ประสานงานใหสํานักงาน

ประมงจังหวัด/สํานักงานประมงอําเภอเสนอเรื่องที่ตองการจะทํา หรือ กวพ. กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 

กิจกรรมยอยนี้ไมจําเปนตองจัดฝกอบรมเกษตรกร หากดําเนินการในพืน้ทีอํ่าเภอหนองจิก  และอําเภอโคกโพธิ์ 

จังหวัดปตตานี เปนการสนับสนุนโครงการเมืองตนแบบ “สามเหลี่ยมม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เรื่องใดท่ีไมบรรลุ

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จขอใดขอหนึ่งจะไมไดรับการจัดสรรงบประมาณในปถัดไป 

 ดัชนีชี้วัดความสําเร็จการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด 

• เกษตรกร/กลุมเกษตรกรเพาะพันธุปลาเลี้ยงเอง 

• เกษตรกรเลี้ยงปลาแลวไดกําไรทางเศรษฐศาสตร 

• เกษตรกรนําผลผลิตไปแปรรูปมากกวาขายสด 

การจัดสรรงบประมาณ: 

ลําดับ เรื่อง รายละเอียด 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. การเลี้ยงสาหรายพวงองุน สํานักงานประมงจังหวัดนราธิวาส 

- ฝกอบรม 1 รุน 30 คน 3 วัน (คาอาหาร

กลางวัน 36,000 บาท คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม 4,500 บาท คาพาหนะ 63,000 

บาท คาตกแตงสถานท่ี 2,000 บาท คาท่ี

พัก 36,000 บาท คาของสมนาคุณ 4,500 

บาท คาวิทยากร 2,400 บาท รวม 

148,400 บาท) 

- คาปจจัยการผลิต (พันธุสาหราย 60,000 

บาท, แผงและเชอืก 6,000 บาท, ผาทํา

กระชงั 11,000 บาท รวม 77,000 บาท) 

- คาใชจายของเจาหนาท่ี 29,600 บาท  

255,000  

 

2. 2.1 การจัดทําบอสาธิตเพ่ิมผลผลิต

ปลาในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัด (ในศูนยฯ)                   

2.2 การสนับสนุนทางวิชาการผลิต

ปลาสลิดดอนนาครบวงจร 

2.3 การสนับสนุนทางวิชาการผลิต

ปลาตะเพียนขาวครบวงจร 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

จืดปตตานี 

- คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ปรับปรุง

บอ 50,000 บาท (เครื่องจักรกลของกรม

ประมง) 

- คาใชจายในการเตรียมบอ 20,000 บาท 

250,000 
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ลําดับ เรื่อง รายละเอียด 
งบประมาณ 

(บาท) 

กฎกระทรวงแบงสวนราชการ 2559 

อางอิง 

ขอ 20 กองวิจัยและพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด มีอํานาจหนาท่ี 

(4) ศึกษา วิจัย และทดลองรูปแบบ

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดในฟารมโดย

มุงเนนการมีสวนรวมของเกษตรกร 

(7) ใหบริการทางวิชาการ ถายทอด

เทคโนโลยี และใหคําปรึกษาแนะนํา

ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด 

- คาอาหารพอแมพันธุปลา 60,000 บาท 

- คาอาหารลูกปลา 40,000 บาท 

- คาวัสดุในการเพาะพันธุปลาและสราง

อาหารธรรมชาติ 20,000 บาท 

- คาอุปกรณหองปฏิบัติการ 10,000 บาท 

- คาใชจายของเจาหนาท่ี 50,000 บาท 

3. การผลิตปลาสลิดดอนนาครบวงจร 

(คัดพันธุ-เพาะพันธุ-เลี้ยง-แปรรูป-

การตลาด) 

อ.โคกโพธิ ์จ.ปตตานี 30 ราย 

สํานักงานประมงจังหวัดปตตานี 

- ฝกอบรม 1 รุน 30 คน 2 วัน (คาอาหาร

กลางวัน 9,000 บาท คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม 3,000 บาท คาพาหนะ 9,000 

บาท คาตกแตงสถานท่ี 2,000 บาท

คาตอบแทนวิทยากร 4,800 บาท คาวัสดุ

ฝกอบรม 5,000 บาท รวม 32,800 บาท) 

- คาปจจัยการผลิต (อาหารปลาโปรตีนไม

นอยกวา 25 % ชนิดจม รายละ 20 

กระสอบๆ ละ 600 บาท 30 ราย รวม 

360,000 บาท) 

- คาใชจายของเจาหนาท่ี 28,400 บาท 

421,200 

4. การผลิตปลาตะเพียนขาวครบวงจร 

(เพาะพันธุ-เลี้ยง-แปรรูป-การตลาด) 

อ.หนองจิก จ.ปตตานี   4 ราย 

อ.โคกโพธิ ์ จ.ปตตานี  10 ราย 

อ.มายอ     จ.ปตตานี  17 ราย 

อ.แมลาน   จ.ปตตานี  10 ราย 

อ.สายบุรี    จ.ปตตานี   4 ราย 

                 รวม      45 ราย 

 

- คาปจจัยการผลิต (พันธุปลา 83,520 

บาท และ/หรอื อาหารปลากินพืช โปรตีน

ไมนอยกวา 17.5 % กระสอบละ 500 บาท 

รายละ 20 กระสอบ จํานวน 45 ราย เปน

เงิน 450,000 บาท รวม 533,520 บาท) 

- คาใชจายของเจาหนาท่ี 45,000 บาท 

578,520 
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ลําดับ เรื่อง รายละเอียด 
งบประมาณ 

(บาท) 

5. สงเสริมการสรางแหลงวัตถุดิบเพ่ือ

แปรรูปสัตวน้ํา 

กลุมวิสาหกิจชุมชนแมบานประมง 

อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 30 ราย 

สํานักงานประมงจังหวัดนราธิวาส 

- ฝกอบรม 1 รุน 30 คน 1 วัน (คาอาหาร

กลางวัน 4,500 บาท คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม 1,500 บาท คาพาหนะ 3,000 

บาท คาตกแตงสถานท่ี 1,000 บาท 

คาตอบแทนวิทยากร 2,400 บาท คาวัสดุ

ฝกอบรม 3,000 บาท รวม 15,400 บาท) 

- คาปจจัยการผลิต วงเงินรายละ 5,000 

บาท เปนเงิน 150,000 บาท 

- คาใชจายของเจาหนาท่ี 5,720 บาท 

171,120 

6. ประมงโรงเรียน 

6.1 โรงเรียนน้ําตกปาโจ 

6.2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 9 

- บันทึกขอมูลผลผลิต รายได ตนทุน  

เง่ือนไข 

  กําไรข้ันตน 

- ประเมินกําไรทางเศรษฐศาสตร 

- ทดลองหมักหญาเนเปยรแคระกับมูล 

  ไกสรางอาหารธรรมชาติ 

- ทดลองปลอยกุงฝอยในบอปลา 

สํานักงานประมงจังหวัดนราธิวาส 

- ฝกอบรม 2 รุน 20 คน 2 วัน (คาอาหาร

กลางวัน 3,000 บาท คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม 1,000 บาท คาพาหนะ 2,000 

บาท คาวัสดุฝกอบรม 1,000 บาท รวม 

7,000 บาท) 

- คาปจจัยการผลิต (วัสดุปรับปรุงบอ, พันธุ

ปลา, อาหารปลา ฯลฯ) โรงเรียนละ 

30,000 บาท รวม 60,000 บาท 

- คาใชจายเจาหนาท่ี 10,000 บาท 

77,000 

  รวม 6 เรื่อง 1,752,840 

 

1. ถัวจายไดทุกรายการ 

หมายเหตุ  

2. ทางราชการสนับสนุนปจจัยการผลิตใหบางสวนเฉพาะรายการท่ีจําเปน ไมไดสนับสนุนครบทุก

รายการ เกษตรกรตองมีสวนรวมสมทบลงทุนออกคาใชจาย หรือจัดหาปจจัยการผลิต 
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ขอมูลยอนหลัง 

 

ปงบประมาณ งบประมาณ 

(บาท) 

เปาหมาย เบิกจาย 30 ก.ย. 

(บาท) 

หมายเหตุ 

2550 13,503,900   กิจกรรม สงเสริม

อาชีพดาน

การเกษตรใน

จังหวัดชายแดน

ภาคใต 

13,503,900 บาท 

2551 13,503,900   กิจกรรม สงเสริม

อาชีพดาน

การเกษตรใน

จังหวัดชายแดน

ภาคใต 

13,503,900 บาท 

2552 38,500,000 เกษตรกรไดรับการ

พัฒนาอาชีพการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

5,300 ราย 

(เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

จืดและชายฝง 

5,300 ราย,

ปรับเปลี่ยน

เครื่องมือประมง 

200 ราย สงเสริม

การแปรรูปสัตวน้ํา 

200 ราย, แหลง

อาศัยสัตวทะเล 5 

แหง) 

 กิจกรรม สงเสริม

และพัฒนาอาชีพ

การเพาะเลี้ยงสัตว

น้ํา 34,900,000 

บาท 

กิจกรรม 

ปรับเปลี่ยน

เครื่องมือประมง 

2,000,000 บาท 

กิจกรรม สงเสริม

การแปรรูปสัตวน้ํา 

1,600,000 บาท 

2553 38,500,000 เกษตรกรไดรับการ

พัฒนาและสงเสริม

อาชีพดานการ

 กิจกรรม สงเสริม

และพัฒนาอาชีพ

การเพาะเลี้ยงสัตว
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ปงบประมาณ งบประมาณ 

(บาท) 

เปาหมาย เบิกจาย 30 ก.ย. 

(บาท) 

หมายเหตุ 

ประมง 5,700 ราย 

(เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

จืดและชายฝง 

5,400 ราย, 

สงเสริมการแปรรูป

สัตวน้ํา 300 ราย, 

แหลงอาศัยสัตว

ทะเล 5 แหง)  

น้ํา 38,500,000 

บาท 

2554 184,643,700 เกษตรกรไดรับการ

สงเสริมและพัฒนา

อาชพี 5,000 ราย 

เกษตรกรไดรับการ

ถายทอดเทคโนโลยี 

18,000 ราย 

แหลงอาศัยสัตว

ทะเล 5 แหง 

96,312,048.80 

(รอยละ 52.16) 

กิจกรรม ถายทอด

เทคโนโลยีดานการ

ประมง 

66,550,000 บาท 

กิจกรรม สงเสริม

และพัฒนาอาชีพ

การเพาะเลี้ยงสัตว

น้ํา 103,093,700 

บาท 

กิจกรรม จัดทํา

แหลงอาศัยสัตว

ทะเล 15,000,000 

บาท 

2555 43,777,000 เกษตรกร 6,700 

ราย 

แหลงอาศัยสัตว

ทะเล 5 แหง 

 

29,781,764.77 

(รอยละ 68.03) 

กิจกรรม ถายทอด

เทคโนโลยีดานการ

ประมง 

27,777,000 บาท 

กิจกรรม จัดทํา

แหลงอาศัยสัตว

ทะเล 16,000,000 

บาท 

2556 47,060,000 เกษตรกร 6,700 

ราย 

40,875,677.18 

(รอยละ 86.86) 

กิจกรรม ถายทอด

เทคโนโลยีดานการ
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ปงบประมาณ งบประมาณ 

(บาท) 

เปาหมาย เบิกจาย 30 ก.ย. 

(บาท) 

หมายเหตุ 

แหลงอาศัยสัตว

ทะเล 5 แหง 

 

ประมง 

31,060,000 บาท 

กิจกรรม จัดทํา

แหลงอาศัยสัตว

ทะเล 16,000,000 

บาท 

2557 27,988,000 เกษตรกร 3,000 

ราย 

แหลงอาศัยสัตว

ทะเล 3 แหง 

27,908,499.27 

(รอยละ 99.72) 

กิจกรรม ถายทอด

เทคโนโลยีดานการ

ประมง 

17,560,000 บาท 

กิจกรรม จัดทํา

แหลงอาศัยสัตว

ทะเล 10,428,000 

2558 27,988,000 เกษตรกร 3,000 

ราย 

แหลงอาศัยสัตว

ทะเล 3 แหง 

27,451,582.87 

(รอยละ 98.08) 

 

กิจกรรม ถายทอด

เทคโนโลยีดานการ

ประมง 

17,560,000 บาท 

กิจกรรม จัดทํา

แหลงอาศัยสัตว

ทะเล 10,428,000 

บาท 

2559 27,988,000 เกษตรกร 3,000 

ราย 

แหลงอาศัยสัตว

ทะเล 3 แหง 

  GFMIS 30 ก.ย. 59 

19,057,714.67 

(รอยละ 68.09) 

กิจกรรม ถายทอด

เทคโนโลยีดานการ

ประมง 

17,560,000 บาท 

(ผลการเบิกจาย

รอยละ 98.80) 

กิจกรรม จัดทํา

แหลงอาศัยสัตว

ทะเล 10,428,000 

บาท (ผลการ
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ปงบประมาณ งบประมาณ 

(บาท) 

เปาหมาย เบิกจาย 30 ก.ย. 

(บาท) 

หมายเหตุ 

เบิกจายรอยละ 

14.50-จมเรือ IUU) 

2560 27,644,000 เกษตรกร 3,000 

ราย 

แหลงอาศัยสัตว

ทะเล 3 แหง 

GFMIS 29 ก.ย. 60 

26,809,464.62 

(รอยละ 96.98) 

กิจกรรม ถายทอด

เทคโนโลยีดานการ

ประมง 

17,560,000 บาท 

กิจกรรม จัดทํา

แหลงอาศัยสัตว

ทะเล 10,084,000 

บาท 

2561 22,764,200 เกษตรกร 3,600 

ราย 

 กิจกรรม สงเสริม

และพัฒนาอาชีพ

การประมง 

2562 22,764,200 เกษตรกร 3,500 

ราย 

 กิจกรรม ถายทอด

เทคโนโลยีดานการ

ประมง 

รวม 536,624,900    

 

 

 

 



การคํานวณคาใชจายตอหนวย 

Unit    UnitCost

คาใชจายในการติดตามผลรายละ 200 บาท

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด ฝกอบรมรุนละ 25 คน ระยะเวลา 1 วัน (ถัวจายได) และคาปจจัยการผลิต

ลําดับ รายการ การคํานวณ จํานวนเงิน ตอราย

ฝกอบรม 492

1 คาอาหารกลางวัน อัตราวันละ 150 บาท x 25 คน x 1 วัน = 3,750

2 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม อัตรามื้อละ 25 บาท x 2 มื้อ x 25 คน x 1 วัน = 1,250

3 คาพาหนะ คนละไมเกิน 100 บาท/วัน x 25 คน x 1 วัน = 2,500

4 คาตกแตงสถานที่ 1,000

5 คาตอบแทนวิทยากร วันละ 3 ชั่วโมง x 600 บาท x 1 วัน = 1,800

6 คาวัสดุฝกอบรม 2,000

สนับสนุนปจจัยการผลิต

7 คาปจจัยการผลิต ประมาณ คนละ 3,500 บาท x 25 คน = 87,500 3,500

คาจัดอบรมและติดตามผล รายละ 200 บาท x 25 คน = 5,000 200

รวมคาใชจาย 25 คน 104,800

คาใชจายตอราย 4,192

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ฝกอบรมรุนละ 25 คน ระยะเวลา 2 วัน (ถัวจายได) และคาปจจัยการผลิต

ลําดับ รายการ การคํานวณ จํานวนเงิน ตอราย

ฝกอบรม 904

1 คาอาหารกลางวัน อัตราวันละ 150 บาท x 25 คน x 2 วัน = 7,500

2 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม อัตรามื้อละ 25 บาท x 2 มื้อ x 25 คน x 2 วัน = 2,500

3 คาพาหนะ คนละไมเกิน 100 บาท/วัน x 25 คน x 2 วัน = 5,000

4 คาตกแตงสถานที่ 1,000

5 คาตอบแทนวิทยากร วันละ 3 ชั่วโมง x 600 บาท x 2 วัน = 3,600

6 คาวัสดุฝกอบรม 3,000

สนับสนุนปจจัยการผลิต

7 คาปจจัยการผลิต ประมาณ คนละ 5,000 บาท x 25 คน = 125,000 5,000

คาจัดอบรมและติดตามผล รายละ 200 บาท x 25 คน = 5,000 200

รวมคาใชจาย 25 คน 152,600

คาใชจายตอราย 6,104



การคํานวณคาใชจายตอหนวย 

Unit    UnitCost

การทําประมงพื้นบาน ฝกอบรมรุนละ 25 คน ระยะเวลา 1 วัน (ถัวจายได) และคาปจจัยการผลิต

ลําดับ รายการ การคํานวณ จํานวนเงิน ตอราย

ฝกอบรม 532

1 คาอาหารกลางวัน อัตราวันละ 150 บาท x 25 คน x 1 วัน = 3,750

2 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม อัตรามื้อละ 25 บาท x 2 มื้อ x 25 คน x 1 วัน = 1,250

3 คาพาหนะ คนละไมเกิน 100 บาท/วัน x 25 คน x 1 วัน = 2,500

4 คาตกแตงสถานที่ 1,000

5 คาตอบแทนวิทยากร วันละ 3 ชั่วโมง x 600 บาท x 1 วัน = 1,800

6 คาวัสดุฝกอบรม 3,000

สนับสนุนปจจัยการผลิต

7 คาปจจัยการผลิต ประมาณ คนละ 5,000 บาท x 25 คน = 125,000 5,000

คาจัดอบรมและติดตามผล รายละ 200 บาท x 25 คน = 5,000 200

รวมคาใชจาย 25 คน 143,300

คาใชจายตอราย 5,732
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เปาหมาย   เปาหมาย_งบประมาณ  

หนวยนับ เปาหมาย งบกรมประมง unit cost บริหารเงิน unit cost โอนจัดสรร จํานวนเงิน check

(บาท) หนวยปฏิบัติ สํารองเงิน กรมประมง หนวยปฏิบัติ บริหาร&สํารอง value

กิจกรรม ถายทอดเทคโนโลยีดานการประมง 0.2071

จางเหมา 13 คน 12 เดือนๆ ละ 8,000.- 1,248,000 1,248,000

จางเหมา 1 คน 12 เดือนๆ ละ 12,500.- 150,000 150,000

จางเหมาบริการ 5 หนวยงาน x 7,000.- 35,000 35,000

1. การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด 2,425 12,270,896 10,165,600 2,105,296

นราธิวาส ราย 650 3,289,106 4,192 868.16 5,060.16 2,724,800 564,306 17.16

ปตตานี ราย 375 1,897,561 4,192 868.16 5,060.16 1,572,000 325,561 17.16

ยะลา ราย 1,250 6,325,204 4,192 868.16 5,060.16 5,240,000 1,085,204 17.16

สงขลา ราย 150 759,024 4,192 868.16 5,060.16 628,800 130,224 17.16

2. การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 225 1,657,831 1,373,400 284,431

นราธิวาส ราย 75 552,610 6,104 1,264.14 7,368.14 457,800 94,810 17.16

ปตตานี ราย 100 736,814 6,104 1,264.14 7,368.14 610,400 126,414 17.16

สงขลา ราย 50 368,407 6,104 1,264.14 7,368.14 305,200 63,207 17.16

3. การทําประมงพื้นบาน 475 3,286,571 2,722,700 563,871

นราธิวาส ราย 200 1,383,819 5,732 1,187.10 6,919.10 1,146,400 237,419 17.16

ปตตานี ราย 225 1,556,797 5,732 1,187.10 6,919.10 1,289,700 267,097 17.16

สงขลา ราย 50 345,955 5,732 1,187.10 6,919.10 286,600 59,355 17.16

4. การเพิ่มผลผลิตกุงกุลาดํา ตัว 2,000,000 2,000,000 1.00 1.00 2,000,000 0.00

เกษตรกรไดรับประโยชน ราย 240

เปาหมายและงบประมาณโครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต ป 2562

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอย



- 2 -

เปาหมาย   เปาหมาย_งบประมาณ  

หนวยนับ เปาหมาย งบกรมประมง unit cost บริหารเงิน unit cost โอนจัดสรร จํานวนเงิน check

(บาท) หนวยปฏิบัติ สํารองเงิน กรมประมง หนวยปฏิบัติ บริหาร&สํารอง value

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอย

5 การสรางทางเลือกอาชีพ 135 2,115,853 1,752,840 363,013

5.1 การเลี้ยงสาหรายพวงองุน-นราธิวาส ราย 30 307,811 8,500 1,760.35 10,260.35 255,000 52,811 17.16

5.2 การจัดทําบอสาธิตเพิ่มผลผลิตปลา แหง 1 301,775 250,000 51,775.00 301,775.00 250,000 51,775 17.16

     ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด-ปตตานี

5.3 การผลิตปลาสลิดดอนนาครบวงจร ราย 30 508,431 14,040 2,907.68 16,947.68 421,200 87,231 17.16

     -ปตตานี

5.4 การผลิตปลาตะเพียนขาวครบวงจร ราย 45 698,331 12,856 2,662.48 15,518.48 578,520 119,811 17.16

     -ปตตานี

5.5 สงเสริมการสรางแหลงวัตถุดิบเพื่อแปรรูปสัตวน้ํา ราย 30 206,559 5,704 1,181.30 6,885.30 171,120 35,439 17.16

5.6 ประมงโรงเรียน-นราธิวาส แหง 2 92,947 38,500 7,973.35 46,473.35 77,000 15,947 17.16

19,447,540 3,316,611

22,764,200 crosscheck  

คํานวณทั้งป งวดที่ 1 คงคาง หนวยงาน

22,764,151 บาท นราธิวาส 5,223,120 กผง. 1,164,200

เกษตรกร ปตตานี 7,269,820 กคพ. 1,000,000

3,500 ราย ยะลา 5,631,000 กกจ. 500,000

สงขลา 1,323,600 กวพ. 652,460

รวมภูมิภาค สวนกลางในภูมิภาค 19,447,540 สวนกลาง 3,316,660

49 -49

22,764,151
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เปาหมาย ฝกอบรม วัสดุการเกษตร ใชสอย+วัสดุ

ถายทอดเทคโนโลยีดานการประมง (ราย)

คาจางเหมาบริการ 1,433,000

คาจางเหมาคนชวยปฏิบัติงาน

จางเหมา 4 คน 12 เดือนๆ ละ 8,000 บาท สํานักงานประมงจังหวัด นราธิวาส 384,000

จางเหมา 4 คน 12 เดือนๆ ละ 8,000 บาท ปตตานี 384,000

จางเหมา 4 คน 12 เดือนๆ ละ 8,000 บาท ยะลา 384,000

จางเหมา 1 คน 12 เดือนๆ ละ 8,000 บาท สงขลา 96,000

จางเหมา 1 คน 12 เดือนๆ ละ 12,500 บาท ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง ปตตานี 150,000

สัตวน้ําชายฝง

คาจางเหมาบริการอื่น ๆ (เชน จัดนิทรรศการ)

สํานักงานประมงจังหวัด นราธิวาส 7,000

ปตตานี 7,000

ยะลา 7,000

สงขลา 7,000

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง ปตตานี 7,000

สัตวน้ําชายฝง

การจัดสรรงบประมาณรายจาย ป 2562

ลําดับ กิจกรรม หนวยงาน จังหวัด
งบประมาณ (บาท)

รวม



เงิน   Money 2  of  5

เปาหมาย ฝกอบรม วัสดุการเกษตร ใชสอย+วัสดุ
ลําดับ กิจกรรม หนวยงาน จังหวัด

งบประมาณ (บาท)
รวม

1 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด 2,425 10,165,600

คาใชจายตอหนวย 492 3,500 200

สํานักงานประมงจังหวัด นราธิวาส 650 319,800 2,275,000 130,000 2,724,800

ปตตานี 375 184,500 1,312,500 75,000 1,572,000

ยะลา 1,250 615,000 4,375,000 250,000 5,240,000

สงขลา 150 73,800 525,000 30,000 628,800

2 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 225 1,373,400

คาใชจายตอหนวย 904 5,000 200

สํานักงานประมงจังหวัด นราธิวาส 75 67,800 375,000 15,000 457,800

ปตตานี 100 90,400 500,000 20,000 610,400

สงขลา 50 45,200 250,000 10,000 305,200

3 การทําประมงพื้นบาน 475 2,722,700

คาใชจายตอหนวย 532 5,000 200

สํานักงานประมงจังหวัด นราธิวาส 200 106,400 1,000,000 40,000 1,146,400

ปตตานี 225 119,700 1,125,000 45,000 1,289,700

สงขลา 50 26,600 250,000 10,000 286,600
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เปาหมาย ฝกอบรม วัสดุการเกษตร ใชสอย+วัสดุ
ลําดับ กิจกรรม หนวยงาน จังหวัด

งบประมาณ (บาท)
รวม

4 การเพิ่มผลผลิตกุงกุลาดํา ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง ปตตานี 1,446,100 553,900 2,000,000

เกษตรกรไดรับประโยชน สัตวน้ําชายฝง 240

5 การสรางทางเลือกอาชีพ 135 1,752,840

5.1 การเลี้ยงสาหรายพวงองุน สํานักงานประมงจังหวัด นราธิวาส 30 148,400 77,000 29,600 255,000

5.2 การจัดทําบอสาธิตเพิ่มผลผลิตปลาใน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง ปตตานี 1 100,000 80,000 180,000

    พื้นที่ดินเปรี้ยวจัด สัตวน้ําจืด

5.3 การผลิตปลาสลิดดอนนาครบวงจร สํานักงานประมงจังหวัด ปตตานี 30 32,800 360,000 28,400 421,200

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง ปตตานี 10,000 25,000 35,000

สัตวน้ําจืด

5.4 การผลิตปลาตะเพียนขาวครบวงจร สํานักงานประมงจังหวัด ปตตานี 45 0 533,520 45,000 578,520

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง ปตตานี 10,000 25,000 35,000

สัตวน้ําจืด

5.5 สงเสริมการสรางแหลงวัตถุดิบเพื่อแปรรูปสัตวน้ํา สํานักงานประมงจังหวัด นราธิวาส 30 15,400 150,000 5,720 171,120

5.6 ประมงโรงเรียน สํานักงานประมงจังหวัด นราธิวาส 2 7,000 60,000 10,000 77,000

3,500 1,852,800 14,734,120 1,427,620 19,447,540
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เปาหมาย ฝกอบรม วัสดุการเกษตร ใชสอย+วัสดุ
ลําดับ กิจกรรม หนวยงาน จังหวัด

งบประมาณ (บาท)
รวม

งบประมาณจําแนกตามหนวยงาน  กอนการปรับลด วัสดุการเกษตร

สํานักงานประมงจังหวัดนราธิวาส 5,223,120 3,937,000

สํานักงานประมงจังหวัดปตตานี 4,862,820 3,831,020

สํานักงานประมงจังหวัดยะลา 5,631,000 4,375,000

สํานักงานประมงจังหวัดสงขลา 1,323,600 1,025,000

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดปตตานี 250,000 120,000

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงปตตานี 2,157,000 1,446,100

รวมงบดําเนินงาน  กอนการปรับลด 19,447,540 14,734,120

การปรับลดงบประมาณ เหตุผล รอยละที่ปรับลด ใชสอย+วัสดุ เงินที่ปรับลด

สํานักงานประมงจังหวัดปตตานี รอยละการเบิกจายต่ํา 15 140,000 21,000

สํานักงานประมงจังหวัดยะลา รอยละการเบิกจายต่ํา 20 250,000 50,000

สํานักงานประมงจังหวัดสงขลา ผลการดําเนินงานลาชา 10 50,000 5,000

จัดสรรงบประมาณใหศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงนราธิวาส  สํารวจขอมูลกอนเริ่มกิจกรรมยอยการเพิ่มผลผลิตกุงกุลาดํา ป 2563 76,000
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เปาหมาย ฝกอบรม วัสดุการเกษตร ใชสอย+วัสดุ
ลําดับ กิจกรรม หนวยงาน จังหวัด

งบประมาณ (บาท)
รวม

งบประมาณจําแนกตามหนวยงาน  หลังการปรับลด

สํานักงานประมงจังหวัดนราธิวาส 5,223,120

สํานักงานประมงจังหวัดปตตานี 4,841,820

สํานักงานประมงจังหวัดยะลา 5,581,000

สํานักงานประมงจังหวัดสงขลา 1,318,600

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดปตตานี 250,000

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงปตตานี 2,157,000

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงนราธิวาส 76,000

รวมงบดําเนินงาน  หลังการปรับลด 19,447,540


	manual2562_011061
	Unit
	UnitCost

	เป้าหมาย
	เป้าหมาย_งบประมาณ

	money
	Money


