
แผนการจัดสรรงบประมาณรายจังหวัดประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563
หน่วยงานท่ีจัดสรร

งบประมาณ (เจ้าภาพ/
กรมประมง) (ช่ือย่อ)

หน่วยงานท่ีได้รับงบประมาณ หน่วยงานท่ีได้รับ 
จัดสรรงบประมาณ *** (ระบุช่ือเต็ม)

จังหวัด แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย งบรายจ่าย หมวด  งบรายจ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  รวม
งบประมาณ

กป. กองวิจยัและพฒันาพนัธุกรรม
สตัวน์ ้า

ศูนยวิ์จยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัวน์ ้า
ชุมพร

ชุมพร แผนงานบุคลากรภาครัฐ ผลผลิตรายการค่าใช้จ่าย
บุคลากรภาครัฐ

กิจกรรมบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากร                          2,915,695.00              -   

กป. กองวิจยัและพฒันาพนัธุกรรม
สตัวน์ ้า

ศูนยวิ์จยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัวน์ ้า
ชุมพร

ชุมพร แผนงานบุคลากรภาครัฐ ผลผลิตรายการค่าใช้จ่าย
บุคลากรภาครัฐ

กิจกรรมบุคลากรภาครัฐ งบด าเนินงาน                            135,133.00              -     22,694,400.00

กป. กองวิจยัและพฒันาพนัธุกรรม
สตัวน์ ้า

ศูนยวิ์จยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัวน์ ้า
ชุมพร

ชุมพร แผนงานพ้ืนฐานดา้นการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขนั

ผลผลิตพฒันาศกัยภาพ
ดา้นการประมง

พฒันาและบริหารจดัการ
ทรัพยากรสตัวน์ ้า

ผลิตพนัธุส์ตัวน์ ้าพนัธุ์
หลกั-พนัธุข์ยาย

 งบด าเนินงาน  ค่าตอบแทน ใช้
สอยและวสัดุ

                             1,376,000              -   

กป. กองวิจยัและพฒันาพนัธุกรรม
สตัวน์ ้า

ศูนยวิ์จยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัวน์ ้า
ชุมพร

ชุมพร แผนงานพ้ืนฐานดา้นการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขนั

ผลผลิตพฒันาศกัยภาพ
ดา้นการประมง

พฒันาและบริหารจดัการ
ทรัพยากรสตัวน์ ้า

ผลิตพนัธุส์ตัวน์ ้าพนัธุ์
หลกั-พนัธุข์ยาย

 งบด าเนินงาน  ค่าสาธารณูปโภค                                 730,000              -   

กป. กองวิจยัและพฒันาพนัธุกรรม
สตัวน์ ้า

ศูนยวิ์จยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัวน์ ้า
ชุมพร

ชุมพร แผนงานพ้ืนฐานดา้นการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขนั

ผลผลิตพฒันาศกัยภาพ
ดา้นการประมง

พฒันาและบริหารจดัการ
ทรัพยากรสตัวน์ ้า

ผลิตพนัธุส์ตัวน์ ้าพนัธุ์
หลกั-พนัธุข์ยาย

 งบลงทุน  ครุภณัฑ์                                          -                -   

กปจ กองวิจยัและพฒันาพนัธุกรรม
สตัวน์ ้า

ศูนยวิ์จยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัวน์ ้า
ชุมพร

ชุมพร แผนงานพ้ืนฐานดา้นการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขนั

ผลผลิตพฒันาศกัยภาพ
ดา้นการประมง

พฒันาและบริหารจดัการ
ทรัพยากรสตัวน์ ้า

ผลิตลูกพนัธุส์ตัวน์ ้า  งบด าเนินงาน  ค่าตอบแทน ใช้
สอยและวสัดุ

                                400,000              -   

กป. กองวิจยัและพฒันาพนัธุกรรม
สตัวน์ ้า

ศูนยวิ์จยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัวน์ ้า
ชุมพร

ชุมพร ยทุธศาสตร์เกษตรสร้าง
มูลค่า

โครงการพฒันา
ศกัยภาพกระบวนการ
ผลิตและการแปรรูป

ส่งเสริมและบริหารจดัการ
การผลิตและการแปรรูป

ผลิตพนัธุส์ตัวน์ ้าพนัธุ์
หลกั-พนัธุข์ยาย

 งบด าเนินงาน  ค่าตอบแทน ใช้
สอยและวสัดุ

                                639,000              -   

กป. กองวิจยัและพฒันาพนัธุกรรม
สตัวน์ ้า

ศูนยวิ์จยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัวน์ ้า
ชุมพร

ชุมพร ยทุธศาสตร์การวิจยัและ
พฒันานวตักรรม

โครงการวิจยัและ
นวตักรรมใน
อุตสาหกรรมประมง

 วิจยัและนวตักรรมดา้น
เทคโนโลยกีารประมง
เพ่ือสร้างความมัง่คัง่ทาง
เศรษฐกิจ

การปรับปรุงพนัธุป์ลา
สลิดโดยการคดัเลือก
แบบหมู่

 งบด าเนินงาน  ค่าตอบแทน ใช้
สอยและวสัดุ

                                134,600              -   

กป. กองวิจยัและพฒันาพนัธุกรรม
สตัวน์ ้า

ศูนยวิ์จยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัวน์ ้า
ชุมพร

ชุมพร ยทุธศาสตร์การวิจยัและ
พฒันานวตักรรม

โครงการวิจยัและ
นวตักรรมใน
อุตสาหกรรมประมง

 วิจยัและนวตักรรมดา้น
เทคโนโลยกีารประมง
เพ่ือสร้างความมัง่คัง่ทาง
เศรษฐกิจ

 การปรับปรุงรูปร่าง
ปลาหมอสายพนัธุ์
ชุมพร 1 โดยการ
คดัเลือกภายใน

 งบด าเนินงาน  ค่าตอบแทน ใช้
สอยและวสัดุ

                                  50,000              -   

กมป. กองวิจยัและพฒันาพนัธุกรรม
สตัวน์ ้า

ศูนยวิ์จยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัวน์ ้า
ชุมพร

ชุมพร ยทุธศาสตร์เกษตรสร้าง
มูลค่า

โครงการยกระดบั
คุณภาพมาตรฐานสินคา้
เกษตร

พฒันาคุณภาพสินคา้
ประมงสู่มาตรฐาน

ตรวจรับรองมาตรฐาน
ฟาร์มพ่อแม่พนัธุส์ตัว์
น ้าตามหลกัพนัธุศาสตร์

 งบด าเนินงาน  ค่าตอบแทน ใช้
สอยและวสัดุ

                                120,000  -  - 13,615 11,890 13,334 40,002 13,334 13,334 14,491      120,000

กมป. กองวิจยัและพฒันาการ
เพาะเล้ียงสตัวน์ ้าจืด

ศูนยวิ์จยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัวน์ ้า
ชุมพร

ชุมพร ยทุธศาสตร์เกษตรสร้าง
มูลค่า

ยกระดบัคุณภาพ
มาตรฐานสินคา้เกษตร

พฒันาคุณภาพสินคา้
ประมงสู่มาตรฐาน

 การตรวจประเมิน
มาตรฐานและ
สุขอนามยัฟาร์ม

 งบด าเนินงาน  ค่าตอบแทน ใช้
สอยและวสัดุ

                                  96,600  -  - 5,530 21,482 9,389 15,372 13,939 13,908 10,980 6,000        96,600

กมป. กองวิจยัและพฒันาการ
เพาะเล้ียงสตัวน์ ้าจืด

ศูนยวิ์จยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัวน์ ้า
ชุมพร

ชุมพร ยทุธศาสตร์เกษตรสร้าง
มูลค่า

ยกระดบัคุณภาพ
มาตรฐานสินคา้เกษตร

พฒันาคุณภาพสินคา้
ประมงสู่มาตรฐาน

ตรวจปัจจยัการผลิต
จากแหล่งเพาะเล้ียง

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้
สอยและวสัดุ

11,100  -  -  -  - 3,696 1,848 1,512 1,692 1,176 1,176        11,100

กคพ. กองวิจยัและพฒันาพนัธุกรรม
สตัวน์ ้า

ศูนยวิ์จยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัวน์ ้า
ชุมพร

ชุมพร พ้ืนฐานดา้นการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนั

ผลผลิต พฒันาศกัยภาพ
ดา้นการประมง

สนบัสนุนโครงการพฒันา
อนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ

 งบด าเนินงาน  ค่าตอบแทน ใช้
สอยและวสัดุ

 เจา้ภาพด าเนินการ              -   

กคพ. กองวิจยัและพฒันาพนัธุกรรม
สตัวน์ ้า

ศูนยวิ์จยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัวน์ ้า
ชุมพร

ชุมพร บูรณาการพฒันาและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

โครงการส่งเสริมและ
สร้างทกัษะในการ
ประกอบอาชีพทั้งใน
และนอกภาคเกษตร

ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
ดา้นการประมง

 งบด าเนินงาน  ค่าตอบแทน ใช้
สอยและวสัดุ

 เจา้ภาพด าเนินการ              -   


