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หน่วยงานไดเ้หน็ภาพรวมของงบประมาณรายจ่ายทีก่รมประมงไดร้บัจดัสรร 

ในการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงานจะตอ้งมีการจดัท า
แผนปฏบิตัิงานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณที่ชดัเจน โดยพจิารณาถงึความพรอ้มและขดีความสามารถใน
การใชจ่้ายงบประมาณ โดยยึดหลกัของความมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และประหยดั เพื่อใหก้าร
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมประมงประสบความส าเร็จและสามารถขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์
ชาติและนโยบายที่ส  าคญัเร่งด่วนของรฐับาลไดอ้ย่างต่อเน่ือง และไดร้บัผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้
อย่างมปีระสทิธิภาพ 
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ยอดรวมงบประมาณรายจา่ย 4,093,653,300      บาท
งบบคุลากร 2,165,466,200         บาท
   เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 1,344,942,600        บาท
   ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 820,523,600          บาท
งบด าเนินงาน 1,341,218,300         บาท
   ค่าตอบแทน ใชส้อย และวสัดุ 1,218,268,300        บาท
   ค่าสาธารณูปโภค 122,950,000          บาท
งบลงทนุ 384,722,800           บาท
   ค่าครุภณัฑ์ 226,902,700          บาท
   ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 157,820,100          บาท
งบเงนิอดุหนุน 133,784,200           บาท
งบรายจา่ยอืน่ 68,461,800            บาท

กรมประมง
ภาพรวมงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1
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หน่วยงาน แผนงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
แผนงานบูรณาการวิจยัและนวตักรรม 2,113,800      
โครงการ : โครงการวิจยัและนวตักรรมสรา้งความเขม้แข็งดา้นการประมง 25,000          
   กิจกรรมวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้มดา้นการประมง 25,000         
โครงการ : โครงการวิจยัและพฒันาการประมง 1,462,800      
    กิจกรรมวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานดา้นการประมง 1,462,800      
โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานสนับสนุนการวิจยัและนวตักรรมดา้นการประมง 626,000        
    กิจกรรมพฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐานและปจัจยัเอื้อทีส่นบัสนุนการวจิยัและนวตักรรม 626,000        

รวม 155,717,500   
แผนงานบคุลากร 78,272,200     

รายการค่าใชจ้่ายบคุลากรภาครฐั พฒันาเกษตรกรรมยัง่ยืนและเสรมิสรา้งความเขม้แข็งของ
เกษตรกรอย่างเป็นระบบ

78,272,200     

    กิจกรรมบคุลากรภาครฐัดา้นประมง 78,272,200     
แผนงานพื้นฐาน 110,631,000   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 110,631,000   
ผลผลิต : ผลผลิตพฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 110,631,000   
    กิจกรรมพฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 110,631,000   

แผนงานยุทธศาสตร ์ 1,994,100      
แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งความมัน่คงและลดความเหลื่อมล า้ทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม 1,994,100      
โครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่โครงการหลวง 1,942,000      
    กิจกรรมสนบัสนุนโครงการหลวงดา้นการประมง 1,942,000      
โครงการ : โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 52,100          
    กิจกรรมสนบัสนุนโครงการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 52,100         

แผนงานบูรณาการ 121,200        
แผนงานบูรณาการวิจยัและนวตักรรม 121,200        
โครงการ : โครงการวิจยัและนวตักรรมสรา้งความเขม้แข็งดา้นการประมง 121,200        
   กิจกรรมวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้มดา้นการประมง 121,200        

รวม 191,018,500   
แผนงานบคุลากร 23,649,000     

รายการค่าใชจ้่ายบคุลากรภาครฐั พฒันาเกษตรกรรมยัง่ยืนและเสรมิสรา้งความเขม้แข็งของ
เกษตรกรอย่างเป็นระบบ

23,649,000     

    กิจกรรมบคุลากรภาครฐัดา้นประมง 23,649,000     

กองวิจยัและพฒันาพนัธุกรรม
สตัวน์ ้า

กองวิจยัและพฒันาประมง
ทะเล (ต่อ)

กองวิจยัและพฒันาประมงน ้า
จืด
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หน่วยงาน แผนงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
แผนงานพื้นฐาน 25,229,100     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 25,229,100     
ผลผลิต : ผลผลิตพฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 25,229,100     
    กิจกรรมพฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 25,229,100     

แผนงานยุทธศาสตร ์ 1,085,500      
แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งความมัน่คงและลดความเหลื่อมล า้ทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม 1,085,500      
โครงการ : โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 1,085,500      
    กิจกรรมสนบัสนุนโครงการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 1,085,500      

แผนงานบูรณาการ 3,617,800      
แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลิตภาคเกษตร 34,200          
โครงการ : โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสินคา้เกษตร 34,200          
    กิจกรรมพฒันาคุณภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 34,200         
แผนงานบูรณาการวิจยัและนวตักรรม 3,583,600      
โครงการ : โครงการวิจยัและนวตักรรมในอตุสาหกรรมประมง 1,545,100      
    กิจกรรมวจิยัและนวตักรรมดา้นเทคโนโลยกีารประมงเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกิจ 1,545,100      
โครงการ : โครงการวิจยัและพฒันาการประมง 1,881,700      
    กิจกรรมวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานดา้นการประมง 1,881,700      
โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานสนับสนุนการวิจยัและนวตักรรมดา้นการประมง 156,800        
    กิจกรรมพฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐานและปจัจยัเอื้อทีส่นบัสนุนการวจิยัและนวตักรรม 156,800        

รวม 53,581,400     
แผนงานบคุลากร 8,330,700      

รายการค่าใชจ้่ายบคุลากรภาครฐั พฒันาเกษตรกรรมยัง่ยืนและเสรมิสรา้งความเขม้แข็งของ
เกษตรกรอย่างเป็นระบบ

8,330,700      

    กิจกรรมบคุลากรภาครฐัดา้นประมง 8,330,700      
แผนงานพื้นฐาน 5,758,000      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 5,758,000      
ผลผลิต : ผลผลิตพฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 5,758,000      
    กิจกรรมพฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 5,758,000      

แผนงานบูรณาการ 97,447,300     
แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลิตภาคเกษตร 90,295,600     
โครงการ : โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสินคา้เกษตร 90,295,600     
    กิจกรรมพฒันาคุณภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 90,295,600     

กองวิจยัและพฒันาพนัธุกรรม
สตัวน์ ้า (ต่อ)

กองวิจยัและพฒันาสุขภาพ
สตัวน์ ้า
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4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน
ตวัชี้วดั หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 4,457.2834 4,093.6533 4,387.5573 4,773.3802 3,304.5223
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4,457.2834 4,093.6533 4,387.5573 4,773.3802 3,304.5223
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -              -              -              -              -              
1. เพิ่มประสทิธิภาพการผลติ

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ : พื้นทีเ่กษตรกรรมย ัง่ยนืดา้นการประมง ไร่ 35,000 37,750 40,000 40,000 -              
- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ : มฐีานขอ้มลูผูเ้พาะเลี้ยงสตัวน์ า้เชิงแผนที่ ราย 540,000 520,000 530,000 540,000 -              
- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : มลูค่าสนิคา้ประมงเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 3 3 4 5 3
- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : ตน้ทนุการผลติสนิคา้ประมงลดลง รอ้ยละ 10 10 15 20 -              

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4,139.4603 3,969.2404 4,238.5455 4,615.7449 3,200.9529
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -              -              -              -              -              
2. เพิ่มศกัยภาพการผลติ

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : รายไดจ้ากการท าประมงเพิม่ขึ้นไมน่อ้ยกว่า รอ้ยละ 3 3 4 5 -              
 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 38.6042 41.1042 57.3899 60.5648 -              
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -              -              -              -              -              
3. ยกระดบัคณุภาพชีวิตเกษตรกร

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : ผลผลติสตัวน์ า้เฉลีย่ต่อไร่เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 3 3 4 5 6
 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 279.2189 83.3087 91.6219 97.0705 103.5694
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -              -              -              -              -              
*ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้* / คา่เป้าหมายของตวัชี้วดั
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม
252.1189 195.3032 121.4642 23.9031 592.7894

252.1189 195.3032 121.4642 23.9031 592.7894

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ราย 15,000  -  -  -  - 
ตวั 312,000 300,000 312,000 320,000 330,000 ( 227,346 )

รอ้ยละ 1 1 2 2 2
 ( - )

ลา้นบาท 800.4112 592.7894 595.8525 599.0855 568.8428
ลา้นบาท 800.4112 592.7894 595.8525 599.0855 568.8428
ลา้นบาท 430.3598 252.1189 307.9445 324.1680 396.6630
ลา้นบาท 237.0116 195.3032 130.0000 110.0000 -           
ลา้นบาท 110.4675 121.4642 131.8688 136.8087 141.9954
ลา้นบาท 22.5723 23.9031 26.0392 28.1088 30.1844
ลา้นบาท -            -           -              -            -           

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ที่จะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน

เชิงปริมาณ : เกษตรกรไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ
เชิงปริมาณ : จ านวนสตัวน์ า้พนัธุห์ลกั พนัธุข์ยาย
เชิงคุณภาพ : ปริมาณสตัวน์ า้ต่อหน่วยลงแรง
ประมง (CPUE) เฉลีย่เพิม่ขึ้นไมน่อ้ยกว่า

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ

1. พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้**

8.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตาม
แหลง่เงนิ

รวมทัง้สิ้น

เพือ่พฒันาและฟ้ืนฟูทรพัยากรสตัวน์ า้ แหลง่ประมง รวมท ัง้สนบัสนุนใหชุ้มชนทอ้งถิ่นเขา้มามส่ีวนร่วม
ในการบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ เพือ่ใหค้งความอดุมสมบูรณ์และใชป้ระโยชนอ์ยา่งย ัง่ยนื

8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ              592,789,400
8.2.1  ผลผลติที่ 1 :  พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง              592,789,400

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจ่าย
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แผนงบประมาณ : แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 592,789,400 บาท
  ผลผลิต : พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 592,789,400 บาท
    กจิกรรม : พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ ้า 592,789,400 บาท
1. งบด าเนินงาน 252,118,900 บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 129,168,900 บาท
(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 4,860,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 4,751,200 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 3,856,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 2,554,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 1,192,000 บาท
(6) ค่าจา้งเหมาบริการ 24,098,000 บาท
(7) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,087,600 บาท
(8) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 3,157,000 บาท
(9) วสัดุส านกังาน 8,673,500 บาท
(10) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 21,909,800 บาท
(11) วสัดุก่อสรา้ง 2,269,600 บาท
(12) วสัดุงานบา้นงานครวั 1,872,000 บาท
(13) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 1,080,400 บาท
(14) วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 3,276,200 บาท
(15) วสัดุคอมพวิเตอร์ 1,257,000 บาท
(16) วสัดุการเกษตร 43,274,000 บาท

1.2 คา่สาธารณูปโภค 122,950,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า 95,271,200 บาท
(2) ค่าประปา 8,696,000 บาท
(3) ค่าโทรศพัท์ 10,266,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์ 2,826,000 บาท
(5) ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 5,890,400 บาท
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2. งบลงทนุ 195,303,200 บาท
2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 195,303,200 บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 61,093,700 บาท
กลุ่มตรวจสอบภายใน 73,600 บาท

กรุงเทพมหานคร 73,600 บาท
ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 73,600 บาท

(1) เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผลแบบที ่1 (จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 
19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตักิารและชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน 
แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร จงัหวดักรุงเทพมหานคร 2 ชดุ

73,600 บาท

กองกฏหมาย 18,000 บาท
กรุงเทพมหานคร 18,000 บาท
ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 18,000 บาท

(1) สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ แบบที ่1 แขวง
ลาดยาว เขตจตจุกัร จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

18,000 บาท

กองการเจา้หนา้ที่ 232,600 บาท
กรุงเทพมหานคร 232,600 บาท
ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 219,000 บาท

(1) เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผลแบบที ่1 (จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 
19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตักิารและชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน 
แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร จงัหวดักรุงเทพมหานคร 5 ชดุ

184,000 บาท

(2) สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ แบบที ่3 แขวง
ลาดยาว เขตจตจุกัร จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

35,000 บาท

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 13,600 บาท
(1) กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้นพกิเซล แขวง
ลาดยาว เขตจตจุกัร จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 ตวั

13,600 บาท

กองคลงั 243,800 บาท
กรุงเทพมหานคร 243,800 บาท
ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 243,800 บาท

(1) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ส าหรบัส านกังาน พรอ้มชดุโปรแกรม
ระบบปฏบิตักิารและชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 ชดุ

30,800 บาท
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(2) เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผลแบบที ่1 (จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 
19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตักิารและชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน 
แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร จงัหวดักรุงเทพมหานคร 5 ชดุ

184,000 บาท

(3) สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ แบบที ่2 แขวง
ลาดยาว เขตจตจุกัร จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

29,000 บาท

กองควบคมุการคา้สตัวน์ ้าและปจัจยัการผลิต 60,000 บาท
ด่านตรวจสตัวน์ ้าทา่อากาศยานสุวรรณภมิู (สมทุรปราการ) 60,000 บาท
ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 60,000 บาท

(1) เครื่องรบัส่งวทิยรุะบบ VHF/FM ชนิดประจ าที ่ขนาด 40 วตัต ์
ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 2 เครื่อง

60,000 บาท

กองควบคมุการประมงนอกน่านน ้าและการขนถา่ยสตัวน์ ้า 95,800 บาท
กรุงเทพมหานคร 95,800 บาท
ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 95,800 บาท

(1) เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผลแบบที ่1 (จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 
19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตักิารและชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน 
แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 ชดุ

36,800 บาท

(2) เครื่องพมิพช์นิดเลเซอรห์รือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที ่2 
(33 หนา้/นาท)ี แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร จงัหวดักรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง

30,000 บาท

(3) สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ แบบที ่2 แขวง
ลาดยาว เขตจตจุกัร จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

29,000 บาท

กองโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริและกจิกรรมพิเศษ 199,000 บาท
กรุงเทพมหานคร 199,000 บาท
ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 199,000 บาท

(1) เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 น้ิว) 
พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตักิารและชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน แขวง
ลาดยาว เขตจตจุกัร จงัหวดักรุงเทพมหานคร 5 ชดุ

154,000 บาท

(2) เครื่องพมิพช์นิดเลเซอรห์รือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที ่2 
(33 หนา้/นาท)ี แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร จงัหวดักรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง

45,000 บาท
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ศูนยวิ์จยัและพฒันาประมงน ้าจดื เขต 3 (สกลนคร) 19,000 บาท
ครุภณัฑก์ารเกษตร 19,000 บาท

(1) เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ เครื่องยนตเ์บนซนิ สูบน า้ได ้450 ลติรต่อนาท ี
ต าบลธาตเุชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 2 เครื่อง

19,000 บาท

ศูนยวิ์จยัและพฒันาประมงน ้าจดืสุพรรณบรุี 8,500 บาท
ครุภณัฑก์ารเกษตร 8,500 บาท

(1) อวนไนลอ่นชนิดตาหา่ง ขนาดยาว 25 เมตร ต าบลดอนโพธิ์ทอง อ าเภอ
เมอืงสุพรรณบรุี จงัหวดัสุพรรณบรุี 1 ปาก

8,500 บาท

ศูนยวิ์จยัและพฒันาประมงน ้าจดื เขต 5 (สุราษฎรธ์านี) 26,000 บาท
ครุภณัฑก์ารเกษตร 16,500 บาท

(1) เครื่องสูบน า้ แบบจุ่ม ขนาด 2 น้ิว   ต าบลทา่ขา้ม อ าเภอพนุพนิ จงัหวดั
สุราษฎรธ์านี 1 เครื่อง

8,000 บาท

(2) อวนไนลอ่นชนิดตาหา่ง ขนาดยาว 25 เมตร  ต าบลทา่ขา้ม อ าเภอพนุพนิ 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 ปาก

8,500 บาท

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500 บาท
(1) เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ต าบลทา่ขา้ม อ าเภอพนุพนิ จงัหวดั
สุราษฎรธ์านี 1 เครื่อง

9,500 บาท

ศูนยวิ์จยัและพฒันาประมงน ้าจดืสุรินทร ์ 9,500 บาท
ครุภณัฑก์ารเกษตร 9,500 บาท

(1) เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ เครื่องยนตเ์บนซนิ สูบน า้ได ้450 ลติรต่อนาท ี
ต าบลเฉนียง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร ์1 เครื่อง

9,500 บาท

ศูนยวิ์จยัและพฒันาประมงน ้าจดื เขต 4 (อบุลราชธานี) 44,500 บาท
ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 44,500 บาท

(1) เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอุบลราชธานี 
จงัหวดัอุบลราชธานี 1 เครื่อง

9,500 บาท

(2) ตูแ้ช่อาหาร ขนาด 20 ควิบกิฟุต ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอุบลราชธานี 
จงัหวดัอุบลราชธานี 1 ตู ้

35,000 บาท

กองวิจยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัวน์ ้า 751,100 บาท
ศูนยวิ์จยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัวน์ ้าชุมพร 9,500 บาท
ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500 บาท

(1) เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ต าบลทุง่คา อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร 1
 เครื่อง

9,500 บาท
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ศูนยวิ์จยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัวน์ ้านครศรีธรรมราช 300,000 บาท
ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 300,000 บาท

(1) เครื่องปัน่เหวีย่งตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูม ิ(Refrigereted 
Centrifuge) แบบตัง้โตะ๊ ต าบลสชิล อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช 1 
เครื่อง

300,000 บาท

ศูนยวิ์จยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัวน์ ้าปทมุธานี 384,600 บาท
ครุภณัฑก์ารเกษตร 11,000 บาท

(1) เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ มอเตอรไ์ฟฟ้า สูบน า้ได ้450 ลติรต่อนาท ี
ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 1 เครื่อง

11,000 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 36,800 บาท
(1) เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผลแบบที ่1 (จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 
19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตักิารและชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน
 ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 1 ชดุ

36,800 บาท

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 50,000 บาท
(1) ตูเ้ยน็ ขนาด 16 ควิบกิฟุต ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั
ปทมุธานี 2 ตู ้

50,000 บาท

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 286,800 บาท
(1) เครื่องวดัปริมาณสารพนัธุกรรม (Micro Spectrophotometer) ต าบล
คลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 1 เครื่อง

240,800 บาท

(2) ตูแ้ช่แขง็ -20 องศาเซลเซยีส ขนาด 300 ลติร มรีะบบแจง้เตอืนการท างาน
 ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 1 ตู ้

46,000 บาท

ศูนยวิ์จยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัวน์ ้าเพชรบรุี 11,000 บาท
ครุภณัฑก์ารเกษตร 11,000 บาท

(1) เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ มอเตอรไ์ฟฟ้า สูบน า้ได ้450 ลติรต่อนาท ี
ต าบลแหลมผกัเบี้ย อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบรุี 1 เครื่อง

11,000 บาท

ศูนยวิ์จยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัวน์ ้าอตุรดิตถ ์ 46,000 บาท
ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 46,000 บาท

(1) ตูแ้ช่แขง็ -20 องศาเซลเซยีส ขนาด 300 ลติร มรีะบบแจง้เตอืนการท างาน
 ต าบลวงัแดง อ าเภอตรอน จงัหวดัอุตรดติถ ์1 ตู ้

46,000 บาท
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  69,890,700 บาท
8.3.3.1   วตัถปุระสงค ์

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริใหม้อีาหารโปรตนีจากสตัวน์ า้บริโภคและมรีายไดเ้สริม

8.3.3.2   สถานที่ด าเนินการ

8.3.3.3   ระยะเวลาด าเนินการ     7  ปี (ปี 2559 ถึง  ปี 2565)
8.3.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
8.3.3.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม
46.2439 3.8826 -             19.7642 69.8907

46.2439 3.8826 -               19.7642 69.8907

8.3.3  โครงการที่ 3 :  โครงการสง่เสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

กิจกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. สนบัสนุนโครงการพฒันาอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ

                516,929,800
                516,929,800

เพือ่พฒันาพื้นทีแ่ละเพิม่ผลผลติสตัวน์ า้ รวมท ัง้ส่งเสริมอาชพีดา้นการเพาะเลี้ยงสตัวน์ า้ใหก้บั

จากการเพาะเลี้ยงสตัวน์ า้เพิม่ขึ้น

ท ัว่ประเทศ

หน่วย : ลา้นบาท
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เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ราย 8,050
 ( 4,921 )

8,050 8,200 8,200 8,300

รอ้ยละ 3 3 4 5 6
 ( - )

ลา้นบาท 196.1194 69.8907 78.2673 83.2670 89.3854
ลา้นบาท 196.1194 69.8907 78.2673 83.2670 89.3854
ลา้นบาท 170.5289 46.2439 56.5267 59.3530 63.0800
ลา้นบาท 10.8263 3.8826 -               -              -          
ลา้นบาท -                 -         -               -              -          
ลา้นบาท 14.7642 19.7642 21.7406 23.9140 26.3054
ลา้นบาท -                 -         -               -              -          

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชิงปริมาณ : จ านวนเกษตรกรที่
ไดร้บัการถ่ายทอดความรูแ้ละ
เทคโนโลยดีา้นการประมงผ่าน
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

เชิงคุณภาพ : ผลผลติสตัวน์ า้เฉลีย่
ต่อไร่เพิม่ขึ้น

8.3.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ 
จ าแนกตามแหลง่เงนิ
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ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 662,000 บาท
(1) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซี ี
หรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบมี
ช่องวา่งดา้นหลงัคนขบั (Cab)  ต าบลศาลาใหม ่อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส
 1 คนั

662,000 บาท

กองวิจยัและพฒันาประมงน ้าจดื 52,100 บาท
ศูนยวิ์จยัและพฒันาประมงน ้าจดืตาก 52,100 บาท
ครุภณัฑก์ารเกษตร 52,100 บาท

(1) เครื่องเพิ่มอากาศ แบบมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาด 3 แรงมา้ ต าบลไมง้าม อ าเภอ
เมอืงตาก จงัหวดัตาก 1 เครื่อง

52,100 บาท

กองวิจยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัวน์ ้า 1,085,500 บาท
ศูนยวิ์จยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัวน์ ้าบรุีรมัย ์ 1,085,500 บาท
ครุภณัฑก์ารเกษตร 315,000 บาท

(1) ถงัเพาะเลี้ยงสตัวน์ า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร กน้ถงั
ทรงกรวย ทอ่น า้ออก 3 น้ิว ต าบลบา้นบวั อ าเภอเมอืงบรุีรมัย ์จงัหวดับรุีรมัย ์
15 ใบ

315,000 บาท

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 21,500 บาท
(1) เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ต าบลบา้นบวั อ าเภอเมอืงบรุีรมัย ์จงัหวดั
บรุีรมัย ์1 เครื่อง

9,500 บาท

(2) เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน ต าบลบา้นบวั อ าเภอเมอืงบรุีรมัย ์จงัหวดั
บรุีรมัย ์1 เครื่อง

12,000 บาท

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 749,000 บาท
(1) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี
หรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบมี
ช่องวา่งดา้นหลงัคนขบั (cab) พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็           
ต าบลบา้นบวั อ าเภอเมอืงบรุีรมัย ์จงัหวดับรุีรมัย ์1 คนั

749,000 บาท

3. งบรายจา่ยอื่น 19,764,200 บาท
1) ค่าใชจ่้ายเพือ่การพฒันาการเพาะเลี้ยงสตัวน์ า้และพรรณไมน้ า้ 18,512,700 บาท
2) โครงการพระราชทานความช่วยเหลอืแก่ราชอาณาจกัรกมัพูชาดา้นการศึกษา 1,251,500 บาท
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  ผลผลิต : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานสนับสนุนการวิจยัและนวตักรรมดา้นการประมง 18,757,900 บาท
    กจิกรรม : พฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐานและปจัจยัเอื้อที่สนับสนุนการวิจยัและนวตักรรม 18,757,900 บาท
1. งบลงทนุ 18,757,900 บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 18,757,900 บาท
1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 18,757,900 บาท

กองตรวจสอบคณุภาพสินคา้ประมง 4,320,000 บาท
ศูนยวิ์จยัและตรวจสอบคณุภาพสินคา้ประมงสงขลา 4,000,000 บาท
ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 4,000,000 บาท

(1) เครื่องโครมาโตกราฟฟ่ี ชนิดของเหลวประสทิธภิาพสูง (UHPLC) ต าบลบอ่ยาง
 อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 เครื่อง

4,000,000 บาท

ศูนยวิ์จยัและตรวจสอบคณุภาพสินคา้ประมงสุราษฎรธ์านี 320,000 บาท
ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 320,000 บาท

(1) ตูเ้ยน็ควบคุมอุณหภูมเิพื่อเกบ็ตวัอยา่งทางจลุนิทรีย ์ ต าบลทา่ขา้ม อ าเภอ
พนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 ตู ้

320,000 บาท

กองวิจยัและพฒันาการเพาะเลี้ยงสตัวน์ ้าจดื 3,552,000 บาท
ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเลี้ยงสตัวน์ ้าจดื เขต 6 (ขอนแกน่) 1,176,000 บาท
ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,176,000 บาท

(1) กลอ้งจลุทรรศนช์นิด 2 กระบอกตา ส าหรบังานวจิยั ต าบลในเมอืง อ าเภอ
เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 1 กลอ้ง

50,000 บาท

(2) เครื่องช ัง่ไฟฟ้าชนิดใชใ้นหอ้งปฏบิตักิาร ทศนิยม 2 ต าแหน่ง  ต าบลในเมอืง 
อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 1 เครื่อง

64,000 บาท

(3) เครื่องวดัความเป็นกรด-ด่าง แบบตัง้โตะ๊   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น
 จงัหวดัขอนแก่น 1 เครื่อง

22,000 บาท

(4) ตูป้ลอดเชื้อ ขนาด 4 ฟุต ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น
 1 ตู ้

550,000 บาท

(5) ตูอ้บลมรอ้น (Hot air oven) ขนาด 250 ลติร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง
ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 1 ตู ้

200,000 บาท

(6) หมอ้น่ึงฆ่าเชื้อดว้ยแรงดนัไอน า้ (Autoclave) ขนาดความจ ุ75 ลติร ต าบล   
ในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 1 เครื่อง

290,000 บาท
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(3) เครื่องท าความสะอาดความถีสู่ง (Ultarsonic cleaner) ต าบลบอ่ยาง อ าเภอ
เมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 เครื่อง

86,000 บาท

กองวิจยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัวน์ ้า 156,800 บาท
ศูนยวิ์จยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัวน์ ้าปทมุธานี 146,800 บาท
ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 146,800 บาท

(1) เครื่องดูดจ่ายสารละลายอตัโนมตั ิ ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั
ปทมุธานี 1 เครื่อง

21,800 บาท

(2) เครื่องปัน่เหวีย่งตกตะกอน ขนาด 2 มลิลลิติร ต าบลคลองหา้                
อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 1 เครื่อง

81,000 บาท

(3) เครื่องวดัความเป็นกรด-ด่าง แบบตัง้โตะ๊   ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทมุธานี 2 เครื่อง

44,000 บาท

ศูนยวิ์จยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัวน์ ้าเพชรบรุี 10,000 บาท
ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 10,000 บาท

(1) เครื่องวดัความเขม้แสง  ต าบลแหลมผกัเบี้ย อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบรุี
 1 เครื่อง

10,000 บาท

กองวิจยัและพฒันาสุขภาพสตัวน์ ้า 5,662,200 บาท
กรุงเทพมหานคร 3,193,600 บาท
ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 3,193,600 บาท

(1) กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 3 ตา พรอ้มชดุถา่ยภาพระบบดจิติอล แขวงลาดยาว 
เขตจตจุกัร จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 ชดุ

245,000 บาท

(2) กลอ้งจลุทรรศน ์แบบสเตอริโอ ชนิด 3 ตา พรอ้มชดุถา่ยภาพระบบดจิติอล  
แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 ชดุ

170,000 บาท

(3) กลอ้งจลุทรรศนช์นิด 2 กระบอกตา ส าหรบังานวจิยั แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร
 จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 กลอ้ง

50,000 บาท

(4) เครื่องดูดจ่ายสารละลายอตัโนมตั ิชนิด 8 ช่องปริมาตร 0.5-10 ไมโครลติร  
แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 ชดุ

30,800 บาท

(5) เครื่องดูดจ่ายสารละลายอตัโนมตั ิชนิด 8 ช่องปริมาตร 20-200 ไมโครลติร  
แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 ชดุ

30,800 บาท

(6) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพนัธุกรรม แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง

600,000 บาท

(7) เครื่องวดัความเป็นกรด-ด่าง แบบตัง้โตะ๊   แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

22,000 บาท
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