
จ านวน หน่วยนับ โอนแล้ว เบิกจา่ย  เหลือ

11,253,944.84  9,237,880.49         2,016,064.35      82.09

แผนงานบุคลากรภาครัฐพัฒนาศัยกภาพการผลิตภาคเกษตร
ผลผลิต รายการค่าใชจ้่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและ
เสริมสร้างความเขม้แขง็ของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ 2,117,394.84    2,088,750.58        28,644.26      98.65      
กจิกรรม บคุลากรภาครฐัดา้นประมง (งบบคุลากร คา่ตอบแทน

พนกังานราชการ/คา่เชา่บา้น ชรก./ประกนัสงัคม) 2,117,394.84    2,088,750.58        28,644.26      
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 7 ราย 1,488,902.84     1,482,670.58         6,232.26        99.58
ค่าตอบแทน 628,492.00       606,080.00           22,412.00       
ค่าใช้สอย

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการสร้างความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพดา้นการประมง 385,820.00      349,758.56          36,061.44      90.65
กิจกรรม  พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้์ า  (ค่าสาธารณูปโภค) 101,800.00        93,579.82              8,220.18         91.93      
หมวดค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟา้ 18,480.00         53,602.54               

ค่าโทรศัพท์ 10,220.00         31,063.28               

ค่าไปรษณี   โทรเลข 2,500.00           8,914.00                
กิจกรรม  พัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร 176,800.00        163,943.74            12,856.26       92.73      

ค่าตอบแทน -                        

ค่าใช้สอย 124,943.74             

ค่าวัสดุ 39,000.00               

รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าป ี2561 ส านักงานประมงจังหวัดยะลา ข้อมูล ณ วันที่  28  กันยายน 2561

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
เป้าหมาย

งบประมาณ
 ผลการเบิกจา่ย แหล่งทีม่า

ของงบ
กรมประมง

หนา้ที ่1 จาก 6



จ านวน หน่วยนับ โอนแล้ว เบิกจา่ย  เหลือ
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

เป้าหมาย
งบประมาณ

 ผลการเบิกจา่ย แหล่งทีม่า
ของงบ

กรมประมง

กิจกรรม  คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 20,000.00          19,760.00              240.00           98.80      
ค่าตอบแทน -                        

ค่าใช้สอย 19,760.00               

ค่าวัสดุ -                        
กิจกรรม  เกษตรสมบรูณ์เพ่ิมพูนสุขภาพ 20 ราย 21,960.00          21,500.00              460.00           97.91      

ค่าตอบแทน -                        

ค่าใช้สอย 1,200.00                

ค่าวัสดุ 20,300.00               

กิจกรรม  พัฒนาศักยภาพใหเ้กษตรกร (ส ารวจสถิติการประมง) กองนโยบายและ
ยุทธศาสตรพั์ฒนาการประมง

230 ตวัอย่าง
3,100.00          2,910.00             190.00          93.87

ค่าตอบแทน -                      
ค่าใช้สอย 2,910.00              
ค่าวัสดุ -                      

กิจกรรม  พัฒนาศักยภาพใหเ้กษตรกร (โครงการประมงอาสา) 30 ราย 55,160.00        42,545.00            12,615.00      77.13
ค่าตอบแทน 37,325.00             
ค่าใช้สอย 4,560.00              
ค่าวัสดุ 660.00                 

กิจกรรม  พัฒนาศักยภาพใหเ้กษตรกร (ประมงแหง่ชาติ) 7,000.00          5,520.00               1,480.00         78.86      

ค่าตอบแทน -                        

ค่าใช้สอย 2,880.00                

ค่าวัสดุ 2,640.00                

หนา้ที ่2 จาก 6



จ านวน หน่วยนับ โอนแล้ว เบิกจา่ย  เหลือ
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

เป้าหมาย
งบประมาณ

 ผลการเบิกจา่ย แหล่งทีม่า
ของงบ

กรมประมง

แผน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 24,000.00          23,794.00              206.00           99.14       

กิจกรรม  ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง  (เตรียมความพร้อม
เกษตรกรเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า) 24,000.00        23,794.00            206.00          

ค่าตอบแทน -                        
ค่าใช้สอย 23,794.00               
ค่าวัสดุ -                        

โครงการ : จัดระเบยีบการประมงให้เปน็มาตรฐาน 277,900.00        257,912.87            19,987.13       92.81       
กิจกรรม จัดระเบยีบการประมงให้เปน็มาตรฐาน 133,000.00        131,723.39            1,276.61         99.04

ค่าตอบแทน -                        
ค่าใช้สอย 41,490.92               
ค่าวัสดุ 90,232.47               

กิจกรรม จัดระเบยีบการประมงให้เปน็มาตรฐาน (พนักงานขับรถยนต)์ 108,000.00        103,064.48            4,935.52         95.43
ค่าตอบแทน -                        
ค่าใช้สอย 103,064.48             
ค่าวัสดุ -                        

กิจกรรม จัดระเบยีบการประมงให้เปน็มาตรฐาน (คณะกรรมการประมงประจ า
จังหวดั) 27 คน 36,900.00          23,125.00              13,775.00       62.67

ค่าตอบแทน -                        
ค่าใช้สอย 23,125.00               
ค่าวัสดุ -                        
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จ านวน หน่วยนับ โอนแล้ว เบิกจา่ย  เหลือ
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

เป้าหมาย
งบประมาณ

 ผลการเบิกจา่ย แหล่งทีม่า
ของงบ

กรมประมง

กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map) 2,050.00           1,920.00               130.00           93.66
ค่าตอบแทน -                        
ค่าใช้สอย 1,920.00                
ค่าวัสดุ -                        

แผนงาน ยทุธศาสตร์ส่งเสริมการด าเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชด าริ  (กคพ.) 335,700.00        333,808.60            1,891.40         99.44      
กิจกรรม สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 8 โรง 123,700.00      122,113.20          1,586.80        98.72

ค่าตอบแทน -                      
ค่าใช้สอย 13,980.00             
ค่าวัสดุ 108,133.20           

โครงการพัฒนาการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าในพ้ืนที่ดินสาธารณประโยชน์ บา้นบาโงโต๊ะอาลี 
ต าบลวังพญา อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา (กคพ.) 500,000 ตวั 212,000.00      211,695.40          304.60          99.86

ค่าตอบแทน -                      
ค่าใช้สอย 105,120.00           
ค่าวัสดุ 106,575.40           

แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

กิจกรรม  พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer  81,200.00        44,004.00            37,196.00      54.19      
ค่าตอบแทน -                
ค่าใช้สอย 30,348.00       
ค่าวัสดุ 13,656.00       
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จ านวน หน่วยนับ โอนแล้ว เบิกจา่ย  เหลือ
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

เป้าหมาย
งบประมาณ

 ผลการเบิกจา่ย แหล่งทีม่า
ของงบ

กรมประมง

โครงการ พัฒนาเกษตรอินทรีย์

กิจกรรม  พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 12,000.00        11,984.00            16.00            99.87      
ค่าตอบแทน -                
ค่าใช้สอย 11,984.00       
ค่าวัสดุ -                

แผนงาน : บรูณาการพัฒนาเศรษฐกิจดจิิทัล
โครงการ ปรับปรุงขอ้มลูทะเบียนเกษตรกร

กิจกรรม   ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 15,080.00        15,044.00            36.00            99.76      
ค่าตอบแทน -                
ค่าใช้สอย 15,044.00       
ค่าวัสดุ -                

แผนงาน บูรณาการพัฒนาศัยกภาพการผลิตภาคเกษตร
โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 193,200.00      193,048.00          152.00          99.92      
ค่าตอบแทน -                
ค่าใช้สอย 41,210.00       

ค่าวัสดุ 151,838.00      

กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 60,000.00        60,000.00            -               100.00    
         งบเงินอุดหนุน 60,000.00       
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จ านวน หน่วยนับ โอนแล้ว เบิกจา่ย  เหลือ
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

เป้าหมาย
งบประมาณ

 ผลการเบิกจา่ย แหล่งทีม่า
ของงบ

กรมประมง

โครงการ ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

กิจกรรม สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหมด่า้นการประมง 123,950.00      113,239.00          10,711.00      91.36      
ค่าตอบแทน -                
ค่าใช้สอย 101,929.00      
ค่าวัสดุ 11,310.00       

แผนงาน : บรูณาการขบัเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการส่งเสริมอาชพีดา้นการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 7,093,500.00    5,237,196.88        1,856,303.12  73.83      
กิจกรรม   ส่งเสริมและพัฒนาอาชพีการประมง 7,093,500.00     5,237,196.88         1,856,303.12   73.83      

ค่าตอบแทน ราย                  -   
ค่าใช้สอย    1,222,784.38
ค่าวัสดุ    4,014,412.50
หมวดค่าสาธารณูปโภค                  -   

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชวีิตและความเป็นอยู่ทีด่ขีึ้น

โครงการเพ่ิมทักษะอาชพีแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดกิารแห่งรัฐ 532,150.00      507,420.00          24,730.00      95.35      
กิจกรรม   แก้ไขปัญหาความยากจนของผู้ลงทะเบียนสวัสดกิารแห่งรัฐปี 2561 (ภาคการประมง) 532,150.00       507,420.00           24,730.00       95.35      

ค่าตอบแทน 200 ราย                  -   
ค่าใช้สอย        35,480.00
ค่าวัสดุ       471,940.00
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