
จ านวน หน่วยนับ โอนแล้ว เบิกจา่ย  เหลือ

9,756,436.00    3,304,065.48         6,452,370.52      33.87

แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ดา้นการสร้างความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ)
ผลผลิต รายการค่าใชจ้่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและ
เสริมสร้างความเขม้แขง็ของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
กจิกรรม บคุลากรภาครฐัดา้นประมง (งบบคุลากร คา่ตอบแทน

พนกังานราชการ/คา่เชา่บา้น ชรก./ประกนัสงัคม)

หมวดคา่ตอบแทนพนกังานราชการ 1,886,640.00    961,800.00          924,840.00    50.98
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 8 ราย 1,694,640.00     865,800.00           828,840.00     
ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน พรก. (สปพ) 8 ราย 192,000.00       96,000.00             96,000.00       

หมวดค่าตอบแทน  ใชส้อยและวัสด ุ (รวม) 341,280.00      147,878.00          193,402.00    43.33
ค่าเช่าบ้าน 222,000.00       85,500.00             136,500.00     
ค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับพนักงานราชการ (สปพ.) 48,000.00         24,000.00             24,000.00       
ค่าประกันสังคม 71,280.00         38,378.00             32,902.00       

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการสร้างความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพดา้นการประมง 65,000.00        37,077.24            27,922.76      57.04
กิจกรรม  พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้์ า  (ค่าสาธารณูปโภค) 65,000.00          37,077.24              27,922.76       57.04      
หมวดค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟา้ -                  20,270.41               

ค่าโทรศัพท์ -                  13,878.83               

ค่าไปรษณี   โทรเลข -                  2,928.00                

รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าป ี2562 ส านักงานประมงจังหวัดยะลา ข้อมูล ณ วันที่   29  มีนาคม  2562

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  พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้์ า
หมวดค่าครุภัณฑ์  ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง  (รวม) -                        

ค่าครุภัณฑ์  (แยกเป็นรายการ)

1. กล้องถา่ยภาพนิ่ง ระบบดิจติอล ความละเอยีด 16 ล้านฟกิเชล ต.สะเตง อ.
เมืองยะลา จ.ยะลา 1 ตัว 8,480.00          8,480.00                -                 100.00

ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง  (แยกเป็นรายการ)

1. โรงเกบ็พสัดุ ขนาด 84 ตร.ม. ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 1 หลัง 580,000.00      580,000.00             -                 100.00
แผนงาน : บรูณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 338,220.00        163,660.03            174,559.97      48.39      
โครงการ : พัฒนาศักยภาพด้านประมง
กจิกรรม  ส่งเสริมและบริหารจดัการการผลิตสินค้าประมง พขร. 1 ราย 108,000.00       45,000.00               63,000.00        41.67      

ค่าตอบแทน -                        

ค่าใช้สอย 45,000.00               

ค่าวัสดุ -                        

กจิกรรม  ส่งเสริมและบริหารจดัการการผลิตสินค้าประมง บริการ สนง 119,000.00       84,942.03               34,057.97        71.38      

ค่าตอบแทน -                        

ค่าใช้สอย 68,066.83               

ค่าวัสดุ 16,875.20               

กจิกรรมยอ่ย : การจดทะเบียนผู้ท าการประมง 48,000.00         -                        48,000.00        -         

ค่าตอบแทน -                        

ค่าใช้สอย -                        

ค่าวัสดุ -                        
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จ านวน หน่วยนับ โอนแล้ว เบิกจา่ย  เหลือ
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

เป้าหมาย
งบประมาณ

 ผลการเบิกจา่ย แหล่งทีม่า
ของงบ

กรมประมง

กจิกรรมยอ่ย : การก ากบัดูแลและควบคุมการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าควบคุม 5,000.00           4,560.00                440.00            91.20      

ค่าตอบแทน -                        

ค่าใช้สอย 4,560.00                

ค่าวัสดุ -                        

กจิกรรมยอ่ย : การจดัท าพกิดัเขตรักษาพืน้ทีรั่กษาพนัธุสั์ตว์น้ า 5,120.00           5,120.00                -                 100.00    

ค่าตอบแทน -                        

ค่าใช้สอย 5,120.00                

ค่าวัสดุ -                        

กจิกรรม ส่งเสริมและบริหารจดัการการผลิตสินค้าประมง (สัตว์น้ าสวยงามฯ) 50,000.00         20,998.00               29,002.00        42.00      

ค่าตอบแทน -                        

ค่าใช้สอย -                        

ค่าวัสดุ 20,998.00               

กจิกรรม ส่งเสริมและบริหารจดัการการผลิตสินค้าประมง (สถติิ) 3,100.00           3,040.00                60.00              98.06      

ค่าตอบแทน -                        

ค่าใช้สอย 3,040.00                

ค่าวัสดุ -                        

กจิกรรม พฒันาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 35,816.00         28,322.00               7,494.00          79.08       

ค่าตอบแทน -                        

ค่าใช้สอย 28,322.00               

ค่าวัสดุ -                        
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จ านวน หน่วยนับ โอนแล้ว เบิกจา่ย  เหลือ
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

เป้าหมาย
งบประมาณ

 ผลการเบิกจา่ย แหล่งทีม่า
ของงบ

กรมประมง

กิจกรรม  ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 110,000.00        61,418.06              48,581.94       55.83      
ค่าตอบแทน -                        

ค่าใช้สอย 53,708.06               

ค่าวัสดุ 7,710.00                
โครงการ : บรหิารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการรหิารจัดการ
เชิงรกุ (Agri-Map) 3,800.00          2,680.00             1,120.00        70.53
กิจกรรม ส่งเสรมิเกษตรเชิงรกุด้านการประมง (Zoning by Agri map)

ค่าตอบแทน -                      
ค่าใช้สอย 2,680.00              
ค่าวัสดุ -                      

แผนงาน : บรูณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
โครงการ ปรับปรุงข้อมูลทะเบยีนเกษตรกร
กิจกรรม   ปรบัปรงุทะเบยีนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 7,900.00          7,504.00             396.00          94.99

ค่าตอบแทน -                      
ค่าใช้สอย 7,504.00              
ค่าวัสดุ -                      

แผนงาน ยทุธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชด าริ  (กคพ.) 398,500.00        148,506.00            249,994.00      37.27      
กิจกรรม สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 8 โรง 146,500.00      59,200.00            87,300.00      40.41

ค่าตอบแทน -                      
ค่าใช้สอย -                      
ค่าวัสดุ 59,200.00             
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จ านวน หน่วยนับ โอนแล้ว เบิกจา่ย  เหลือ
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

เป้าหมาย
งบประมาณ

 ผลการเบิกจา่ย แหล่งทีม่า
ของงบ

กรมประมง

โครงการพัฒนาการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าในพ้ืนที่ดินสาธารณประโยชน์ บา้นบาโงโต๊ะอาลี 
ต าบลวังพญา อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา (กคพ.) 1,000,000 ตวั 252,000.00      89,306.00            162,694.00    35.44

ค่าตอบแทน -                      
ค่าใช้สอย 31,475.00             
ค่าวัสดุ 57,831.00             

แผน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
โครงการ : พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 18,000.00        17,380.00            620.00          96.56      

ค่าตอบแทน -                
ค่าใช้สอย 11,600.00       
ค่าวัสดุ 5,780.00         

แผนงาน บูรณาการพัฒนาศัยกภาพการผลิตภาคเกษตร
โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 157,000.00 94,422.79      62,577.21      60.1419

โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 144,000.00      91,142.79            52,857.21      63.29      
ค่าตอบแทน -                
ค่าใช้สอย 27,567.79       
ค่าวัสดุ 63,575.00       

กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง 86,000.00        60,000.00            26,000.00      69.77      
         งบเงินอุดหนุน 60,000.00       
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จ านวน หน่วยนับ โอนแล้ว เบิกจา่ย  เหลือ
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

เป้าหมาย
งบประมาณ

 ผลการเบิกจา่ย แหล่งทีม่า
ของงบ

กรมประมง

กิจกรรมย่อยให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 8,000.00          3,280.00             4,720.00        41.00      
ค่าตอบแทน -                
ค่าใช้สอย 3,280.00         
ค่าวัสดุ -                

กิจกรรมย่อยประมงแห่งชาติ 5,000.00          -                     5,000.00        -         
ค่าตอบแทน -                
ค่าใช้สอย -                
ค่าวัสดุ -                

แผน บรูณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
โครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

กิจกรรม สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหมด่า้นการประมง 138,800.00      35,760.00            103,040.00    25.76      
ค่าตอบแทน -                
ค่าใช้สอย 35,760.00       
ค่าวัสดุ -                

แผนงาน : บรูณาการขบัเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการส่งเสริมอาชพีดา้นการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5,581,000.00    949,177.36          4,631,822.64  17.01      
กิจกรรม   ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้นการประมง 5,581,000.00     949,177.36           4,631,822.64   17.01      

ค่าตอบแทน 1,250 ราย                  -   
ค่าใช้สอย       845,230.36
ค่าวัสดุ       103,947.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค                  -   
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