
 

 

9 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวนํ้าชายฝง เขต 2 (สมุทรสาคร) 

ผลการปฏิบตัิงานป 2560 
 งานธุรการ 
 1. งานสารบรรณ 
  การดําเนินงานเก่ียวกับงานสารบรรณ ไดแก การรับ สงหนังสือจากหนวยงานอ่ืน 
รางหนังสือโตตอบ สงหนังสือ-เอกสารตางๆ การจัดทําแผน รายงานการปฏิบัติงาน จัดทํางบเดือน 
เวลาทํางานของขาราชการและลูกจาง จัดทํางบประมาณประจําป จัดพิมพรายงานทางวิชาการตางๆ
ตลอดจนเก็บหนังสือและเอกสารของทางราชการใหเปนระเบียบเรียบรอย มีผลการดําเนินการ ดังนี้ 
 

ตาราง 3 ผลการดําเนินงานของกลุมงานสารบรรณ ปงบประมาณ 2560 
 

ลําดับท่ี งานท่ีปฏิบัติ หนวยวัด ป 2560 
1 รับเอกสาร ฉบับ 2,890 
2 หนังสือออก ฉบับ 1,423 
3 ถายเอกสาร แผน 3,019 
4 รับ-สง e-mail ฉบับ 1,800 
5 หนังสือสงงาน E-สารบรรณ ฉบับ   996 
6 หนังสือรับงาน E-สารบรรณ ฉบับ 2,023 

 
 2. งานการเงินและบัญชี 
  การดําเนินการเกี่ยวของกับการเบิกจายเงินเดือนของขาราชการ  ลูกจางประจํา 
และพนักงานราชการ รวมถึงคาใชจายหมวดตางๆ ตามแผนงานและโครงการตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย
ในปงบประมาณ 2560 
 

ตาราง 4 ผลการดําเนินงานการเบิกจายเงินเดือน ปงบประมาณ 2560 
 

การเบิกจายเงินเดือน ป 2560 
ขาราชการ 2,258,100.00 
ลูกจางประจํา 2,360,460.00 
พนักงานราชการ 5,388,269.70 
ประกันสังคม.   233,472.00 
 

ตาราง  5 สรุปงบประมาณประจําป 2560 (งบกลาง) 
 

แผนงาน ป 2560 
1. คารักษาพยาบาลขาราชการและลูกจางประจํา 23,865.00 
2. เงินชวยการศึกษาบุตร 58,910.00 
รวม 82,775.00 

 



 

 

10 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวนํ้าชายฝง เขต 2 (สมุทรสาคร) 

ตาราง 6  รายละเอียดการใชจายเงินของศูนยฯ สมุทรสาคร ประจําปงบประมาณ 2560 
 

แผนงาน 
กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณ รอยละ 
การใช

งบประมาณ ท่ีไดรับ ท่ีใชไป คงเหลือ 
แผนงาน  :  บุคลากรภาครัฐ 

 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสรมิสรางความ
เขมแข็งของเกษตรกรอยางเปนระบบ 

กิจกรรม  :  บุคลากรภาครัฐดานประมง 
1. คาตอบแทนพนักงานราชการ 5,479,800.00 5,388,269.70 91,530.30 
2. คาตอบแทนใชสอยและพัสด ุ 238,960.00 233,472.00 5,488.00 
รวม 5,718,760.00 5,621,741.70 97,018.30 98.30 % 
แผนงาน  :  พื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต   :   เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
กิจกรรม  :   สนับสนุนการพัฒนาสินคาประมงใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
1. คาสาธารณูปโภค 1,038,000.00 1,038,000.00 - 
รวม 1,038,000.00 1,038,000.00 - 100.00 % 
แผนงาน  :  พื้นฐานดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
ผลผลิต   : การจัดการใหเกิดผลผลิตสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ 
กิจกรรม  :   ผลิตพันธุสัตวน้ํา 
1. คาตอบแทนใชสอยและพัสดุ 680,000.00 679,184.67 815.33 
รวม 680,000.00 679,184.67 815.33 99.88 % 
แผนงาน  :  ยุทธศาสตรสงเสรมิประสิทธิภาพการผลิต การสรางมลูคาสนิคาเกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหาร 
โครงการ :   พัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน 
กิจกรรม  :   ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง 
1. คาตอบแทนใชสอยและพัสดุ 5,842,140.00 5,841,460.97 679.03 
2. ครุภัณฑ 660,000.00 656,980.00 3,020.00 
รวม 6,502,140.00 6,498,440.97 3,699.03 99.94 % 
แผนงาน  :  ยุทธศาสตรสงเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสรางมูลคาสินคาเกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหาร 
โครงการ  :  พัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน 
กิจกรรม  :   แกไขปญหาการเกิดโรคระบาดในกุง 
1. คาตอบแทนใชสอยและพัสดุ 2,196,000.00 2,195,943.11 56.89 
รวม 2,196,000.00 2,195,943.11 56.89 100.00 % 

 
 



 

 

11 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวนํ้าชายฝง เขต 2 (สมุทรสาคร) 

แผนงาน 
กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณ รอยละ 
การใช

งบประมาณ ท่ีไดรับ ท่ีใชไป คงเหลือ 
แผนงาน  :   ยุทธศาสตรสงเสริมประสิทธิภาพการผลิต  การสรางมูลคาสินคาเกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหาร 
โครงการ :   พัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน 
กิจกรรม  :   เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคสัตวน้ํา 
1. คาตอบแทนใชสอยและพัสดุ 3,083,980.00 3,080,007.93 3,972.07 
รวม 3,083,980.00 3,080,007.93 3,972.07 99.87 % 
แผนงาน  :   ยุทธศาสตรพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสรางความเขมแข็งของเกษตรกรอยาง

เปนระบบ 
โครงการ :   ระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ 
กิจกรรม  :   ระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ 
1. คาตอบแทนใชสอยและพัสดุ 1,150,000.00 1,149,916.17 83.83 
2. คาสาธารณูปโภค 100,000.00 100,000.00 - 
รวม 1,250,000.00 1,249,916.17 83.83 99.99 % 
แผนงาน  :   สงเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาสินคาเกษตร 
ผลผลิต   :   สินคาประมงไดรับการพัฒนาและสงเสริม 
กิจกรรม  :   ปรับโครงสรางสินคาประมงเพื่อสรางมูลคา 
1. คาครุภัณฑ 48,000.00 48,000.00 - 
รวม 48,000.00 48,000.00 - 100.00 % 

 

ตาราง 7 สรุปงบประมาณประจําป 2560 (เงินทุนหมุนเวียน) 
 

แผนงาน 
กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณ รอยละ 
การใช

งบประมาณ ท่ีไดรับ ท่ีใชไป คงเหลือ 

1. คาจางช่ัวคราว 324,840.00 104,280.00 220,560.00  
2. คาครองชีพ 6,000.00 6,000.00 -  
3. คาตอบแทน  29,440.00   
4. คาใชสอย 658,900.00 8,790.00 104.00  
5. คาวัสด ุ  620,566.00   
6. คาสาธารณูปโภค 32,500.00 32,500.00 -  
7. งบลงทุน     
รวม 1,022,240.00 801,576.00 220,664.00 78.41% 

 
 
 


