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ค ำน ำ 

รายงานประจ าปีฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานของสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งจังหวัด
ปัตตานีปีงบประมาณ 2553 ที่ได้รับมอบหมายจากส านักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ในงานกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ าชายฝั่ง กิจกรรมตรวจรับรองคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ า การ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ท่ีมีการเลี้ยงเพาะสัตว์น้ า ตลอดจนการให้บริการทางวิชาการ
เกษตรกรในพ้ืนที่ นิสิตนักศึกษาและประชาชน 

ในนามของสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งจังหวัดปัตตานี ขอขอบคุณส่วนราช การ หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนต่างๆที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด าเนินงานของสถานีฯเป็นอย่างดี และหวังว่ารายงานฉบับ
นี้จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ และผู้ที่มีความสนใจในกิจกรรมด้านการประมงต่อไป 
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ประวัติสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝ่ังจังหวัดปัตตานี 

 จังหวัดปัตตานีมีชายฝั่งทะเลยาว 116 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล 897 ตารางกิโลเมตรและมี
อ่าวปัตตานีที่มีพ้ืนที่ทั้งสิ้นประมาณ 74 ตารางกิโลเมตร (46,250 ไร่) แบ่งเป็นพ้ืนที่ภายในอ่าว 54 ตาราง-
กิโลเมตร(33,750 ไร่) และพ้ืนที่ปากอ่าว 20 ตารางกิโลเมตร(12,500 ไร่) เป็นแหล่งเลี้ยงตัวของสัตว์วัยอ่อน
โดยเฉพาะป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์สามารถพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งได้เป็นอย่างดี ดังนั้นในปี 
2532 กรมประมงได้อนุมัติให้มีการก่อสร้างสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งจังหวัดปัตตานีและแล้วเสร็จในปี 
2535 โดยใช้งบประมาณการก่อสร้าง 31.8 ล้านบาทโดยได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ใช้พื้นท่ีจ้านวน 100 ไร่
ตามประกาศกรมป่าไม้ เรื่องก้าหนดบริเวณพ้ืนที่ให้ส่วนราชการ  หรือองค์การของรัฐเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขต
ป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ฉบับที่ 46/2533 ณ บริเวณบ้านดาโต๊ะ หมู่ที่ 4 ต้าบล
แหลมโพธิ์ อ้าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  อยู่ห่างจากตัวอ้าเภอยะหริ่งประมาณ 9 กิโลเมตรและห่างจากตัว
จังหวัดปัตตานีประมาณ 22 กิโลเมตร 

 สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งจังหวัดปัตตานีเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมประมง ซึ่งสังกัดศูนย์วิจัย
และพัฒนาประมงชายฝั่งนราธิวาส ส้านักวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง กรมประมง  โดยมี
วัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้ง เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมผลผลิตพันธุ์สัตว์น้้าชายฝั่ง วิจัยและค้นคว้าทางวิชาการ
ตลอดจนเผยแพร่เทคโนโลยี และการบริการทางวิชาการแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้ารวม ทั้งการเฝ้าระวัง
สภาพแวดล้อมในแหล่งน้้าที่ส้าคัญที่ใช้ในการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
 
สถานที่ตั้ง 

ตั้งอยู่เลขท่ี 186 ม.4 ต.แหลมโพธิ์  อ.ยะหริ่ง  
จ.ปัตตานี 94150  
โทร/โทรสาร : 073-329352-3 
http://www.fisheries.go.th/cs-pattani 
E-mail : ptn2547@yahoo.com 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 หน้าที่ความรับผิดชอบของสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งจังหวัดปัตตานี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

o เพ่ิมผลผลิตสัตว์น้้าชายฝั่งโดยผลิตพันธุ์สัตว์น้้าปล่อยลงแหล่งน้้าธรรมชาติในเขตจังหวัด
ปัตตานีและบริเวณจังหวัดใกล้เคียงให้มีปริมาณเพียงพอ กับความต้องการและเพ่ิมผลผลิต
สัตว์น้้าในแหล่งน้้าธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ 

o ท้าการทดลองวิจัยเพ่ือให้ได้ข้อมูลทางวิชาการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งทั้งทางด้านอาหาร
โรคและสิ่งแวดล้อมในแหล่งเพาะเลี้ยง 

o เป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าตลอดจนการบริการทางวิชาการ
แก่เกษตรกร ประชาชนผู้สนใจและนิสิตนักศึกษา 

ข้อมูลหน่วยงาน 

สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝ่ังจังหวัดปัตตานี 

mailto:ptn2547@yahoo.com
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o งานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ในการพัฒนาทางด้านการให้ความรู้ด้านวิชาการ
ติดตามผลการเลี้ยงสัตว์น้้ากร่อย ตรวจสอบคุณสมบัติน้้าบริเวณแหล่งเพาะเลี้ยง 

o งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง เพื่อให้ได้มาตรฐานที่ดีแก่
เกษตรกร 

o  ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้้าจากแหล่งเพาะเลี้ยงของเกษตรกรในพื้นที่
จังหวัดปัตตานีและนราธิวาส  

o ให้บริการตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัสรวมทั้งให้บริการตรวจวิเคราะห์เชื้อแบคทีเรียให้แก่เกษตรกร
ผู้เลี้ยงสัตว์น้้า 

 
การจัดแบ่งสายงาน 

1. งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารทั่วไปได้แก่รับส่งเอกสาร ติดตามเรื่องเก็บรวบรวม
เอกสาร ร่างโต้ตอบ ควบคุมเวลาปฏิบัติราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนดูแลรักษาควบคุม
การเบิกจ่ายพัสดุและพัสดุ จัดตั้งและจัดของบประมาณ ควบคุมและตรวจสอบการใช้เงิน
งบประมาณ 

2. งานผลิตพันธุ์สัตวน์้้า มีหน้าที่ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้้าชายฝั่ง ทั้งท่ีมีความส้าคัญทาง
เศรษฐกิจ การอนุรักษ์และเพ่ือจ้าหน่ายจ่ายแจกให้แก่เกษตรกรและปล่อยลงแหล่งน้้า เพื่อ
เพ่ิมผลผลิตในแหล่งน้้าธรรมชาติ 

3. งานหน่วยตรวจรับรองคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้้า มีหน้าที่ให้บริการและสนับสนุนการ
ให้บริการทางวิชาการ ตรวจสอบก้ากับดูแลสุขอนามัยของฟาร์ม ตรวจสอบสารตกค้างในตัว
กุ้ง ออกใบรับรองคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้้ารวมทั้งเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้แก่
เจ้าหน้าที่และเกษตรกร 

4. งานห้องปฏิบัติการคุณภาพน้้า มีหน้าที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าดิน ตรวจรับรอง
มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและสัตว์น้้าชายฝั่งเพ่ือออกใบรับรองฟาร์ม CoC และ GAP 
ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง(ปลาร้องไห้) และตรวจรับรองคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในแหล่งน้้าที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

 
รายนามผู้ด้ารงต้าแหน่งผู้บริหาร 
 รายนนามผู้ด้ารงต้าแหน่งหัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งจังหวัดปัตตานี ตั้งแต่เริ่มก่ออตั้ง
จนถึงปีงบประมาณ 2553 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ปีท่ีด้ารงต้าแหน่ง ต้าแหน่งปัจจุบัน 
1 นายสุพจน์  จึงแย้มปิ่น ธ.ค. 2533 – พ.ย. 2537 

(4 ปี) 
เกษียณ 

2 นายสุพล  ตั่นสุวรรณ พ.ย. 2537 – พ.ย. 2542  
(5 ปี ) 

ผอ. สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้้าชายฝั่ง 

3 นายกฤตพล  ยังวนิชเศรษฐ พ.ย. 2542 – มิ.ย. 2547 
(4 ปี 7 เดือน) 

ผอ.ศพช.สุราษฎร์ธานี 

4 นายธนาวุฒิ  กุลจิตติชนก มิ.ย. 2547 – ปัจจุบัน หน.สพช.ปัตตานี 
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อัตราก้าลัง 
แผนการปฏิบัติงานตามงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2553 สถานีฯ มีอัตราก้าลังส้าหรับปฏิบัติงาน

รวม 61 อัตราคือ ข้าราชการ 7 อัตรา พนักงานราชการ 30 อัตรา ลูกจ้างชั่วคราวงบเงินทุนหมุนเวียน 9 
อัตรา และพนักงานจ้างเหมา 15 อัตรา รายละเอียดดังนี้ 

1. ข้าราชการ 
ล้าดับที่ ชื่อ – สกุล ต้าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายธนาวุฒิ  กุลจิตติชนก  นักวิชาการประมงช้านาญการพิเศษ  หน.สถานีฯ 
2 นายทศพล  พลรัตน์  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ    
3 นายสมาน  กูจ ิ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ    
4 นายพงศ์ธร  อินทร์อักษร  เจ้าพนักงานประมงช้านาญงาน    
5 นางสาวผุสดี  จันทร์เมือง  เจ้าพนักงานประมงช้านาญงาน    
6 นายฟารีซี มะหมัด  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน  ย้ายมา 1 มิ.ย. 52 
7 น.ส.สุดใจ  ช่วยจวน  เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน    

2. พนักงานราชการ 
ล้าดับที่ ชื่อ – สกุล ต้าแหน่ง หมายเหตุ 

1 น.ส.ดารณ ี อ่อนรักษ์  นักวิชาการประมง  เพ่ิมผลผลิต 
2 นายไพรัตน์  ขุนแสง  เจ้าพนักงานประมง  เพ่ิมผลผลิต 
3 นางซูไฮบัฮ เจ๊ะโด  เจ้าหน้าที่ประมง  เพ่ิมผลผลิต 
4 นายสัญญา  สุขเลี่ยง  เจ้าหน้าที่ธุรการ  เพ่ิมผลผลิต 
5 น.ส.หทัยชนก  พลวรรณ  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  เพ่ิมผลผลิต 
6 นางดารารัตน์  อินทร์อักษร  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  เพ่ิมผลผลิต 
7 นายเจ๊ะคอเล็บ  เจะกา  พนักงานผู้ช่วยประมง  เพ่ิมผลผลิต 
8 นายเจะโก๊ะ  หะยีฮามะ  พนักงานผู้ช่วยประมง  เพ่ิมผลผลิต 
9 นายอ้านวย  แก้วสุวรรณ  พนักงานผู้ช่วยประมง  เพ่ิมผลผลิต 

10 นายสะตอปาร์  ดือราโอะ  พนักงานผู้ช่วยประมง  เพ่ิมผลผลิต 
11 นางวิลาวัลย ์ พลรัตน์    นักวิชาการประมง  หน่วยตรวจสอบ 
12 น.ส.กนกพร  กองสุวรรณ  นักวิชาการประมง  หน่วยตรวจสอบ 
13 น.ส.ปุญพิชชา พฤทธิ์ณธษา  นักวิชาการประมง  หน่วยตรวจสอบ 
14 นางสาวมารีแย อาแวกือจิ  นักวิชาการประมง  หน่วยตรวจสอบ 
15 น.ส.นุชรีย ์ เง่าเก้ียว   นักวิทยาศาสตร์   หน่วยตรวจสอบ 
16 นายอุสมาน  ขาเดร ์  เจ้าพนักงานประมง  หน่วยตรวจสอบ 
17 นายซัมรี  เจ๊ะโด   เจ้าพนักงานประมง  หน่วยตรวจสอบ 
18 นางวริสา นุ้ยไฉน  เจ้าพนักงานประมง     หน่วยตรวจสอบ 
19 น.ส.มณฑา  ศรีเมือง   เจ้าพนักงานประมง  หน่วยตรวจสอบ 
20 นายสุพรรณ  พรหมเพ็ชร  เจ้าหน้าที่ประมง  หน่วยตรวจสอบ 
21 นางสาแลน๊ะ  เจะกา  พนักงานห้องทดลอง  หน่วยตรวจสอบ 
22 นางนิตยา  แวมามะ   เจ้าหน้าที่ธุรการ  หน่วยตรวจสอบ 
23 นายมาฮามุด  วาเม๊าะ  พนักงานผู้ช่วยประมง  หน่วยตรวจสอบ 
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ล้าดับที่ ชื่อ – สกุล ต้าแหน่ง หมายเหตุ 
24 นายวันยูนุซ สาแม  พนักงานผู้ช่วยประมง  หน่วยตรวจสอบ 
25 นายสุริยา  กาเซ็ง  พนักงานผู้ช่วยประมง  หน่วยตรวจสอบ 
26 นายเจ๊ะอีซอ  ดอเลาะ   พนักงานผู้ช่วยประมง  หน่วยตรวจสอบ 
27 นายพงศ์  จันทร์ดี  พนักงานผู้ช่วยประมง    หน่วยตรวจสอบ 
28 นายรอฮีมาน  เจ๊ะมะลี   พนักงานผู้ช่วยประมง  หน่วยตรวจสอบ 
29 นายกมลพันธ์ สุทธิโชติ  พนักงานผู้ช่วยประมง  หน่วยตรวจสอบ 
30 น.ส.ชลธ ี อภิชาตบุตร  นักวิชาการประมง    ฟ้ืนฟู 

3. ลูกจ้างชั่วคราว(งบเงินทุนหมุนเวียน) 
ล้าดับที่ ชื่อ – สกุล ต้าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายวาณิช  เพ็ชรรักษ์  พนักงานขับรถยนต์  เงินทุนหมุนเวียน 
2 น.ส.ธนภรณ ์นารอด   เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  เงินทุนหมุนเวียน 
3 นายครรชิต  พรหมเพ็ชร   คนงานประมง  เงินทุนหมุนเวียน 
4 นายยาการียา  ดาแม   คนงานประมง  เงินทุนหมุนเวียน 
5 นายเสกสรร  อันทานุวงศ์  คนงานประมง  เงินทุนหมุนเวียน 
6 นายสาบูดิง  เซ็นอาลามีน  คนงานประมง  เงินทุนหมุนเวียน 
7 นายสุเมธ เป๊าะโซ๊ะ  คนงานประมง  เงินทุนหมุนเวียน 
8 นางยูนัยดะห์  เจ๊ะเตะ  คนงานประมง  เงินทุนหมุนเวียน 
9 นายสมศักดิ์  ชัยชูชาต ิ คนงานประมง  เงินทุนหมุนเวียน 

4. จ้างเหมา 
ล้าดับที่ ชื่อ – สกุล ต้าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายจรัญ สอกา  ยามรักษาการณ์  เพ่ิมผลผลิต 
2 นายอังคาร ชูข้า   ยามรักษาการณ์  เพ่ิมผลผลิต 
3 นายอดินันท์ แวสมาแอ  คนงานประมง  เพ่ิมผลผลิต 
4 นางวารุณี   สามะอาลี  ภารโรง  เพ่ิมผลผลิต 
5 นางสุวารีย์  พรหมเพ็ชร   คนงานประมง  เพ่ิมผลผลิต 
6 น.ส.ยาไฮนี เซ็นอาลามีน  คนงานประมง  เพ่ิมผลผลิต 
7 น.ส.รอซีด๊ะ  สาเม็ง  คนงานประมง  เพ่ิมผลผลิต 
8 นายนิรูดิน อับดุลบุตร  คนงานประมง  เพ่ิมผลผลิต 
9 นายอภินันท์  สอกา พนักงานขับรถยนต์ เพ่ิมผลผลิต 

10 นางปัทมา พรหมเพ็ชร  คนงานประมง  หน่วยตรวจสอบ 
11 นางอรอุมา ขุนแสง  คนงานประมง  หน่วยตรวจสอบ 
12 นางบุญนาค จันทร์ดี  คนงานประมง  หน่วยตรวจสอบ 
13 น.ส.เจะรูคอยะห์ ฮะยีดาโอะ  คนงานประมง  หน่วยตรวจสอบ 
14 นางรอซียะ ดือราโอ๊ะ  คนงานประมง  หน่วยตรวจสอบ 
15 นายเจ๊ะโซ๊ะ  มะแซ  ยามรักษาการณ์  หน่วยตรวจสอบ 
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นายสุพจน์  จึงแย้มปิ่น นายสุพล  ตั่นสุวรรณ 

ธ.ค. 2533 – พ.ย. 2537 (4 ปี) พ.ย. 2537 – พ.ย. 2542 (5 ปี ) 

  
นายกฤตพล  ยังวนิชเศรษฐ นายธนาวุฒิ  กุลจิตติชนก 

พ.ย. 2542 – มิ.ย. 2547(4 ปี 7 เดือน) มิ.ย. 2547 – ปัจจุบัน 

 

 

ท้าเนียบผู้บริหาร 
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ข้าราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายธนาวุฒิ  กุลจิตติชนก 
หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงชายฝั่งจังหวัดปัตตานี 

นายทศพล  พลรัตน์ 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

นายสมาน  กูจิ 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

นางสาวสุดใจ  ช่วยจวน 
เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน 

นางสาวผุสดี  จันทร์เมือง 
เจ้าพนักงานประมงช้านาญงาน 

นายพงศ์ธร  อินทร์อักษร 
เจ้าพนักงานประมงช้านาญงาน 

นายฟารีซี  มะหมัด 
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
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แผนการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2553 
รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน 

ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 
1. แผนงบประมาณขจัดความยากจน และพัฒนาชนบท 
ผลผลิตที่ 1  เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
กิจกรรม สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าร ิ
(โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชด้าร)ิ 

พันตัว 20,000 

 กุ้งแชบ๊วย พันตัว 19,800 

 ปลากะพงขาว พันตัว 150 

 หอยหวาน พันตัว 50 

2.แผนงบประมาณปรับโครงสร้างภาคการเกษตร 

ผลผลิตที่ 1  สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ฟาร์ม/ตัวอย่าง 867 
 ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มกุ้งทะเลและสัตว์น้้าชายฝ่ัง ฟาร์ม 235 
 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้้าจากแหล่งเพาะเลี้ยง ตัวอย่าง 630 

 ตรวจสารตกค้าง Oxy ,Oxo ,CAP, NF ,MG, FRQ ตัวอย่าง 396 

 ตรวจโรคด้วย PCR ตัวอย่าง 50 

 ตรวจสอบปัจจัยการผลิตจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า,สารตกค้าง ตัวอย่าง 110 

 Action  plan ตัวอย่าง 74 
 การจัดท้าระบบการจัดการคอมพาร์ทเมนต์ในฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล ฟาร์ม 2 

3.แผนงบประมาณสร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ผลผลิตที่ 1 การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้้าในแหล่งน้้าธรรมชาติ 
กิจกรรม เพิ่มผลผลิตสัตว์น้้า   
 ผลิตพันธุ์สัตว์น้้าเพ่ือปล่อยในแหล่งน้้า พันตัว 21,220 

 กุ้งแชบ๊วย พันตัว 16,000 

 กุ้งกุลาด้า พันตัว 5,000 

 ปลากะพงขาว พันตัว 200 

 หอยหวาน พันตัว 20 

4.โครงการฟื้นฟูและเพิ่มผลผลิตกุ้งกุลาด้าในอ่าวปัตตานี 
 กุ้งกุลาด้า ขนาด 1,000 – 2,000 ตัว/กก. พันตัว 2,500 

5.โครงการสนับสนุนการเลี้ยงปลาในกระชังและบ่อดิน(ไทยเข้มแข็ง) 
 ปลากะพงขาวขนาด 6 – 7 นิ้ว พันตัว 20 

6.งบเงินทุนหมุนเวียน ส่งเข้าเงินทุนหมุนเวียน 
ผลิตพันธุ์สัตว์น้้าวัยอ่อนจ้าหน่าย บาท 1,676,304 
 ตัว 5,521,827 

 กุ้งกุลาด้า PL 10 – PL 15 ตัว - 

 กุ้งกุลาด้า PL 15 – PL 25  ตัว 2,351,000 

 กุ้งแชบ๊วย ตัว 2,600,000 

 ปลากะพงขาว 1.0 – 1.5 ซม. ตัว 570,827 
 

 

แผนการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2553 
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งบประมาณที่ได้รับ ในปีงบประมาณ 2553 
งาน/โครงการ งบประมาณได้รับ(บาท) 

1. กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้้า 4,657,800.00 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,178,800.00 
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสด ุ 2,409,000.00 
ค่าตอบแทน สปพ 300,000.00 
ค่าสาธารณูปโภค 770,000.00 

2. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าสัตว์น้้า 4,521,800.00 
ตรวจวิเคราะห์ 2,442,665.00 

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,374,540.00 
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสด ุ 783,125.00 
ค่าตอบแทน สปพ 285,000.00 

ประเมินฟาร์ม 2,079,135.00 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 992,260.00 
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสด ุ 716,875.00 
ค่าตอบแทน สปพ 285,000.00 
ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 10,000.00 
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสด(ุCompartment) 75,000.00 

3. กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องจากพระราชด้าริ 1,292,710.00 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 140,400.00 
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสด ุ 1,047,310.00 
ค่าตอบแทน สปพ 30,000.00 
ค่าสาธารณูปโภค 75,000.00 

4. โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งกุลาด้าในอ่าวปัตตานี 2,500,000.00 
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสด ุ 2,500,000.00 

5. โครงการสนับสนุนการเลี้ยงปลาในกระชัง 500,000.00 
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสด ุ 500,000.00 

6. เงินทุนหมุนเวียน 1,455,600.00 
ค่าจ้างชั่วคราว 885,600.00 
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสด ุ 265,000.00 
ค่าตอบแทนพิเศษ 270,000.00 
ค่าสาธารณูปโภค 35,000.00 

7. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและการจัดการ 30,000.00 
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสด ุ 30,000.00 

8. ส่งเสริมการปลูกสาหร่ายในแหล่งรองรับน้้าเพื่อบ้าบัดน้้าทิ้งจากฟาร์มกุ้งทะเล 75,000.00 
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสด ุ 75,000.00 

9. ส่งเสริมการปลูกป่าชายเลนเพื่อการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมแหล่งเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 75,000.00 
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสด ุ 75,000.00 

10 กิจกรรมปรับปรุงพันธุ์ 72,000.00 
ครุภัณฑ์การเกษตร 72,000.00 

รวม 15,179,910.00 
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