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หน่วยงาน แผนงาน ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม  งบประมาณ(บาท)

สาํนักงานเลขานุการกรม แผนงานบคุลากร 12,748,200          

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั) 12,748,200          

    รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 12,748,200          

แผนงานพื�นฐาน 34,946,700          

แผนงานพื�นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 34,946,700          

ผลผลิต : ผลผลิตพฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 34,946,700          

    กจิกรรมพฒันาและบรหิารจดัการทรพัยากรสตัวน์ํ �า 34,946,700          

แผนงานยทุธศาสตร์ 15,975,000          

แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า 15,975,000          

โครงการ : โครงการยกระดบัคณุภาพมาตรฐานสินคา้เกษตร 6,500,000           

    กจิกรรมพฒันาคณุภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 6,500,000           

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 4,712,400           

    กจิกรรมระบบส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่ 4,712,400           

โครงการ : โครงการจดัระเบียบการทาํประมง 4,762,600           

    กจิกรรมจดัระเบยีบการทาํประมง 4,762,600           

รวม 63,669,900          

กองกฏหมาย แผนงานบคุลากร 5,603,400           

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั) 5,603,400           

    รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 5,603,400           

แผนงานพื�นฐาน 151,200              

แผนงานพื�นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 151,200              

ผลผลิต : ผลผลิตพฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 151,200              

    กจิกรรมพฒันาและบรหิารจดัการทรพัยากรสตัวน์ํ �า 151,200             

แผนงานยทุธศาสตร์ 3,750,000           

แผนงานยทุธศาสตรป้์องกนัและแกไ้ขปญัหาที�มีผลกระทบต่อความมั �นคง 1,850,000           

โครงการ : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการทาํประมงผิดกฎหมาย 1,850,000           

    กจิกรรมป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการทาํประมงผดิกฎหมาย 1,850,000           

แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า 1,900,000           

โครงการ : โครงการยกระดบัคณุภาพมาตรฐานสินคา้เกษตร 1,200,000           

    กจิกรรมพฒันาคณุภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 1,200,000           

โครงการ : โครงการจดัระเบียบการทาํประมง 700,000              

    กจิกรรมจดัระเบยีบการทาํประมง 700,000             

รวม 9,504,600           

แผนงาน ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม ที�ไดร้บัจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตามความรบัผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน
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หน่วยงาน แผนงาน ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม  งบประมาณ(บาท)

กองการเจา้หนา้ที� แผนงานบคุลากร 8,624,700           

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั) 8,624,700           

    รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 8,624,700           

แผนงานพื�นฐาน 236,800              

แผนงานพื�นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 236,800              

ผลผลิต : ผลผลิตพฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 236,800              

    กจิกรรมพฒันาและบรหิารจดัการทรพัยากรสตัวน์ํ �า 236,800             

แผนงานยทุธศาสตร์ 9,000,000           

แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า 9,000,000           

โครงการ : โครงการจดัระเบียบการทาํประมง 9,000,000           

    กจิกรรมจดัระเบยีบการทาํประมง 9,000,000           

รวม 17,861,500          

กองคลงั แผนงานบคุลากร 1,334,205,900       

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั) 1,334,205,900       

    รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 1,334,205,900      

แผนงานพื�นฐาน 30,432,800          

แผนงานพื�นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 30,432,800          

ผลผลิต : ผลผลิตพฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 30,432,800          

    กจิกรรมพฒันาและบรหิารจดัการทรพัยากรสตัวน์ํ �า 30,432,800          

แผนงานยทุธศาสตร์ 3,298,000           

แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า 3,298,000           

โครงการ : โครงการยกระดบัคณุภาพมาตรฐานสินคา้เกษตร 3,298,000           

    กจิกรรมพฒันาคณุภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 3,298,000           

รวม 1,367,936,700       

แผนงานบคุลากร 19,757,600          

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั) 19,757,600          

    รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 19,757,600          

 แผนงานพื�นฐาน 2,216,200           

แผนงานพื�นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 2,216,200           

ผลผลิต : ผลผลิตพฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 2,216,200           

    กจิกรรมพฒันาและบรหิารจดัการทรพัยากรสตัวน์ํ �า 2,216,200           

กองควบคมุการคา้สตัวนํ์�าและ

ปจัจยัการผลติ
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หน่วยงาน แผนงาน ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม  งบประมาณ(บาท)

สาํนักงานเลขานุการกรม แผนงานบคุลากร 12,748,200          

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั) 12,748,200          

    รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 12,748,200          

แผนงานพื�นฐาน 34,946,700          

แผนงานพื�นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 34,946,700          

ผลผลิต : ผลผลิตพฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 34,946,700          

    กจิกรรมพฒันาและบรหิารจดัการทรพัยากรสตัวน์ํ �า 34,946,700          

แผนงานยทุธศาสตร์ 15,975,000          

แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า 15,975,000          

โครงการ : โครงการยกระดบัคณุภาพมาตรฐานสินคา้เกษตร 6,500,000           

    กจิกรรมพฒันาคณุภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 6,500,000           

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 4,712,400           

    กจิกรรมระบบส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่ 4,712,400           

โครงการ : โครงการจดัระเบียบการทาํประมง 4,762,600           

    กจิกรรมจดัระเบยีบการทาํประมง 4,762,600           

รวม 63,669,900          

กองกฏหมาย แผนงานบคุลากร 5,603,400           

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั) 5,603,400           

    รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 5,603,400           

แผนงานพื�นฐาน 151,200              

แผนงานพื�นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 151,200              

ผลผลิต : ผลผลิตพฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 151,200              

    กจิกรรมพฒันาและบรหิารจดัการทรพัยากรสตัวน์ํ �า 151,200             

แผนงานยทุธศาสตร์ 3,750,000           

แผนงานยทุธศาสตรป้์องกนัและแกไ้ขปญัหาที�มีผลกระทบต่อความมั �นคง 1,850,000           

โครงการ : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการทาํประมงผิดกฎหมาย 1,850,000           

    กจิกรรมป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการทาํประมงผดิกฎหมาย 1,850,000           

แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า 1,900,000           

โครงการ : โครงการยกระดบัคณุภาพมาตรฐานสินคา้เกษตร 1,200,000           

    กจิกรรมพฒันาคณุภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 1,200,000           

โครงการ : โครงการจดัระเบียบการทาํประมง 700,000              

    กจิกรรมจดัระเบยีบการทาํประมง 700,000             

รวม 9,504,600           

แผนงาน ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม ที�ไดร้บัจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตามความรบัผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน
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หน่วยงาน แผนงาน ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม  งบประมาณ(บาท)

กองการเจา้หนา้ที� แผนงานบคุลากร 8,624,700           

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั) 8,624,700           

    รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 8,624,700           

แผนงานพื�นฐาน 236,800              

แผนงานพื�นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 236,800              

ผลผลิต : ผลผลิตพฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 236,800              

    กจิกรรมพฒันาและบรหิารจดัการทรพัยากรสตัวน์ํ �า 236,800             

แผนงานยทุธศาสตร์ 9,000,000           

แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า 9,000,000           

โครงการ : โครงการจดัระเบียบการทาํประมง 9,000,000           

    กจิกรรมจดัระเบยีบการทาํประมง 9,000,000           

รวม 17,861,500          

กองคลงั แผนงานบคุลากร 1,334,205,900       

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั) 1,334,205,900       

    รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 1,334,205,900      

แผนงานพื�นฐาน 30,432,800          

แผนงานพื�นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 30,432,800          

ผลผลิต : ผลผลิตพฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 30,432,800          

    กจิกรรมพฒันาและบรหิารจดัการทรพัยากรสตัวน์ํ �า 30,432,800          

แผนงานยทุธศาสตร์ 3,298,000           

แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า 3,298,000           

โครงการ : โครงการยกระดบัคณุภาพมาตรฐานสินคา้เกษตร 3,298,000           

    กจิกรรมพฒันาคณุภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 3,298,000           

รวม 1,367,936,700       

แผนงานบคุลากร 19,757,600          

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั) 19,757,600          

    รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 19,757,600          

 แผนงานพื�นฐาน 2,216,200           

แผนงานพื�นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 2,216,200           

ผลผลิต : ผลผลิตพฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 2,216,200           

    กจิกรรมพฒันาและบรหิารจดัการทรพัยากรสตัวน์ํ �า 2,216,200           

กองควบคมุการคา้สตัวนํ์�าและ

ปจัจยัการผลติ
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หน่วยงาน แผนงาน ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม  งบประมาณ(บาท)

แผนงานยทุธศาสตร์ 34,539,200          

แผนงานยทุธศาสตรป้์องกนัและแกไ้ขปญัหาที�มีผลกระทบต่อความมั �นคง 10,188,500          

โครงการ : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการทาํประมงผิดกฎหมาย 10,188,500          

    กจิกรรมป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการทาํประมงผดิกฎหมาย 10,188,500          

แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า 24,350,700          

โครงการ : โครงการยกระดบัคณุภาพมาตรฐานสินคา้เกษตร 24,350,700          

    กจิกรรมพฒันาคณุภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 24,350,700          

แผนงานบูรณาการ 31,664,900          

แผนงานบูรณาการพฒันาพื�นที�เขตเศรษฐกจิพิเศษ 16,636,800          

โครงการ : โครงการพฒันาด่านเขตเศรษฐกจิพิเศษ 16,636,800          

   กจิกรรมพฒันาโครงสรา้งพื�นฐานด่านตรวจสตัวน์ํ �าในพื�นที�เขตเศรษฐกิจพเิศษ 16,636,800          

แผนงานบูรณาการพฒันาพื�นที�ระดบัภาค 6,316,400           

โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสรมิการเกษตร 6,316,400           

   กจิกรรมพฒันาด่านสนิคา้ประมง-ภาคกลาง 6,316,400           

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิติกส ์ 8,711,700           

โครงการ : โครงการพฒันาระบบการใหบ้ริการเชื�อมโยงทางอเิลก็ทรอนิกส์ 8,711,700           

   กจิกรรมพฒันาระบบการใหบ้รกิารเชื�อมโยงทางอเิลก็ทรอนกิส ์ 8,711,700           

รวม 88,177,900          

แผนงานบคุลากร 48,139,400          

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั) 48,139,400          

    รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 48,139,400          

แผนงานพื�นฐาน 5,300,000           

แผนงานพื�นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 5,300,000           

ผลผลิต : ผลผลิตพฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 5,300,000           

    กจิกรรมพฒันาและบรหิารจดัการทรพัยากรสตัวน์ํ �า 5,300,000           

แผนงานยทุธศาสตร์ 267,520,500         

แผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลงัทางสงัคม 267,520,500         

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดาํเนินงานอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ 266,008,500         

    กจิกรรมสนบัสนุนโครงการพฒันาอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ 266,008,500        

โครงการ : โครงการสบืสานรกัษาและต่อยอดเศรษฐกจิพอเพยีง 1,512,000           

    กจิกรรมสบืสานรกัษาและต่อยอดเศรษฐกจิพอเพยีง 1,512,000           

กองโครงการอนัเนื�องมาจาก

พระราชดาํริและกจิกรรมพเิศษ

กองควบคมุการคา้สตัวนํ์�าและ

ปจัจยัการผลติ

12

หน่วยงาน แผนงาน ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม  งบประมาณ(บาท)

แผนงานบูรณาการ 104,590,400         

แผนงานบูรณาการขบัเคลื�อนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 22,424,400          

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิและส่งเสริมศกัยภาพพื�นที�จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 22,424,400          

    กจิกรรมพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมไรร้อยต่อ 22,424,400          

แผนงานบูรณาการพฒันาและส่งเสริมเศรษฐกจิฐานราก 82,166,000          

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพฒันาอาชีพเพื�อแกไ้ขปญัหาที�ดินทาํกนิ 7,006,800           

    กจิกรรมส่งเสรมิและพฒันาอาชพีประมง 7,006,800           

โครงการ : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิ�มประสทิธิภาพการผลติสนิคา้เกษตร 31,059,200          

    กจิกรรมศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิ�มประสทิธิภาพการผลติสนิคา้ประมง 31,059,200          

โครงการ : โครงการส่งเสริมและสรา้งทกัษะในการประกอบอาชีพทั�งในและนอกภาคเกษตร 44,100,000          

    กจิกรรมส่งเสรมิเกษตรทฤษฎใีหม่ดา้นการประมง 44,100,000          

รวม 425,550,300         

กองตรวจการประมง แผนงานบคุลากร 46,264,900          

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั) 46,264,900          

    รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 46,264,900          

แผนงานพื�นฐาน 2,913,000           

แผนงานพื�นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 2,913,000           

ผลผลิต : ผลผลิตพฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 2,913,000           

    กจิกรรมพฒันาและบรหิารจดัการทรพัยากรสตัวน์ํ �า 2,913,000           

แผนงานยทุธศาสตร์ 98,574,800          

แผนงานยทุธศาสตรก์ารจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 8,426,200           

โครงการ : โครงการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษยด์า้นการประมง 8,426,200           

    กจิกรรมจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษยด์า้นการประมง 8,426,200           

แผนงานยทุธศาสตรป้์องกนัและแกไ้ขปญัหาที�มีผลกระทบต่อความมั �นคง 46,464,000          

โครงการ : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการทาํประมงผิดกฎหมาย 46,464,000          

    กจิกรรมป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการทาํประมงผดิกฎหมาย 46,464,000          

แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า 43,684,600          

โครงการ : โครงการจดัระเบียบการทาํประมง 43,684,600          

    กจิกรรมจดัระเบยีบการทาํประมง 43,684,600          

แผนงานบูรณาการ 16,000,000          

แผนงานบูรณาการพฒันาและส่งเสริมเศรษฐกจิฐานราก 16,000,000          

โครงการ : โครงการสรา้งความเขม้แข็งกลุ่มการผลิตดา้นการเกษตร 16,000,000          

    กจิกรรมพฒันาอาชพีและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ชมุชนประมง 16,000,000          

รวม 163,752,700         

กองโครงการอนัเนื�องมาจาก

พระราชดาํริและกจิกรรมพเิศษ
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หน่วยงาน แผนงาน ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม  งบประมาณ(บาท)

แผนงานยทุธศาสตร์ 34,539,200          

แผนงานยทุธศาสตรป้์องกนัและแกไ้ขปญัหาที�มีผลกระทบต่อความมั �นคง 10,188,500          

โครงการ : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการทาํประมงผิดกฎหมาย 10,188,500          

    กจิกรรมป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการทาํประมงผดิกฎหมาย 10,188,500          

แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า 24,350,700          

โครงการ : โครงการยกระดบัคณุภาพมาตรฐานสินคา้เกษตร 24,350,700          

    กจิกรรมพฒันาคณุภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 24,350,700          

แผนงานบูรณาการ 31,664,900          

แผนงานบูรณาการพฒันาพื�นที�เขตเศรษฐกจิพิเศษ 16,636,800          

โครงการ : โครงการพฒันาด่านเขตเศรษฐกจิพิเศษ 16,636,800          

   กจิกรรมพฒันาโครงสรา้งพื�นฐานด่านตรวจสตัวน์ํ �าในพื�นที�เขตเศรษฐกิจพเิศษ 16,636,800          

แผนงานบูรณาการพฒันาพื�นที�ระดบัภาค 6,316,400           

โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสรมิการเกษตร 6,316,400           

   กจิกรรมพฒันาด่านสนิคา้ประมง-ภาคกลาง 6,316,400           

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิติกส ์ 8,711,700           

โครงการ : โครงการพฒันาระบบการใหบ้ริการเชื�อมโยงทางอเิลก็ทรอนิกส์ 8,711,700           

   กจิกรรมพฒันาระบบการใหบ้รกิารเชื�อมโยงทางอเิลก็ทรอนกิส ์ 8,711,700           

รวม 88,177,900          

แผนงานบคุลากร 48,139,400          

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั) 48,139,400          

    รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 48,139,400          

แผนงานพื�นฐาน 5,300,000           

แผนงานพื�นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 5,300,000           

ผลผลิต : ผลผลิตพฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 5,300,000           

    กจิกรรมพฒันาและบรหิารจดัการทรพัยากรสตัวน์ํ �า 5,300,000           

แผนงานยทุธศาสตร์ 267,520,500         

แผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลงัทางสงัคม 267,520,500         

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดาํเนินงานอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ 266,008,500         

    กจิกรรมสนบัสนุนโครงการพฒันาอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ 266,008,500        

โครงการ : โครงการสบืสานรกัษาและต่อยอดเศรษฐกจิพอเพยีง 1,512,000           

    กจิกรรมสบืสานรกัษาและต่อยอดเศรษฐกจิพอเพยีง 1,512,000           

กองโครงการอนัเนื�องมาจาก

พระราชดาํริและกจิกรรมพเิศษ

กองควบคมุการคา้สตัวนํ์�าและ

ปจัจยัการผลติ
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หน่วยงาน แผนงาน ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม  งบประมาณ(บาท)

แผนงานบูรณาการ 104,590,400         

แผนงานบูรณาการขบัเคลื�อนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 22,424,400          

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิและส่งเสริมศกัยภาพพื�นที�จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 22,424,400          

    กจิกรรมพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมไรร้อยต่อ 22,424,400          

แผนงานบูรณาการพฒันาและส่งเสริมเศรษฐกจิฐานราก 82,166,000          

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพฒันาอาชีพเพื�อแกไ้ขปญัหาที�ดินทาํกนิ 7,006,800           

    กจิกรรมส่งเสรมิและพฒันาอาชพีประมง 7,006,800           

โครงการ : โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิ�มประสทิธิภาพการผลติสนิคา้เกษตร 31,059,200          

    กจิกรรมศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิ�มประสทิธิภาพการผลติสนิคา้ประมง 31,059,200          

โครงการ : โครงการส่งเสริมและสรา้งทกัษะในการประกอบอาชีพทั�งในและนอกภาคเกษตร 44,100,000          

    กจิกรรมส่งเสรมิเกษตรทฤษฎใีหม่ดา้นการประมง 44,100,000          

รวม 425,550,300         

กองตรวจการประมง แผนงานบคุลากร 46,264,900          

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั) 46,264,900          

    รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 46,264,900          

แผนงานพื�นฐาน 2,913,000           

แผนงานพื�นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 2,913,000           

ผลผลิต : ผลผลิตพฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 2,913,000           

    กจิกรรมพฒันาและบรหิารจดัการทรพัยากรสตัวน์ํ �า 2,913,000           

แผนงานยทุธศาสตร์ 98,574,800          

แผนงานยทุธศาสตรก์ารจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 8,426,200           

โครงการ : โครงการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษยด์า้นการประมง 8,426,200           

    กจิกรรมจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษยด์า้นการประมง 8,426,200           

แผนงานยทุธศาสตรป้์องกนัและแกไ้ขปญัหาที�มีผลกระทบต่อความมั �นคง 46,464,000          

โครงการ : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการทาํประมงผิดกฎหมาย 46,464,000          

    กจิกรรมป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการทาํประมงผดิกฎหมาย 46,464,000          

แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า 43,684,600          

โครงการ : โครงการจดัระเบียบการทาํประมง 43,684,600          

    กจิกรรมจดัระเบยีบการทาํประมง 43,684,600          

แผนงานบูรณาการ 16,000,000          

แผนงานบูรณาการพฒันาและส่งเสริมเศรษฐกจิฐานราก 16,000,000          

โครงการ : โครงการสรา้งความเขม้แข็งกลุ่มการผลิตดา้นการเกษตร 16,000,000          

    กจิกรรมพฒันาอาชพีและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ชมุชนประมง 16,000,000          

รวม 163,752,700         

กองโครงการอนัเนื�องมาจาก

พระราชดาํริและกจิกรรมพเิศษ
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หน่วยงาน แผนงาน ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม  งบประมาณ(บาท)

แผนงานบคุลากร 47,492,200          

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั) 47,492,200          

    รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 47,492,200          

แผนงานพื�นฐาน 2,999,600           

แผนงานพื�นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 2,999,600           

ผลผลิต : ผลผลิตพฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 2,999,600           

    กจิกรรมพฒันาและบรหิารจดัการทรพัยากรสตัวน์ํ �า 2,999,600           

แผนงานยทุธศาสตร์ 42,638,950          

แผนงานยทุธศาสตรป้์องกนัและแกไ้ขปญัหาที�มีผลกระทบต่อความมั �นคง 8,000,000           

โครงการ : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการทาํประมงผิดกฎหมาย 8,000,000           

    กจิกรรมป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการทาํประมงผดิกฎหมาย 8,000,000           

แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า 34,177,000          

โครงการ : โครงการยกระดบัคณุภาพมาตรฐานสินคา้เกษตร 30,172,400          

    กจิกรรมพฒันาคณุภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 30,172,400          

โครงการ : โครงการจดัระเบียบการทาํประมง 4,004,600           

    กจิกรรมจดัระเบยีบการทาํประมง 4,004,600           

แผนงานยทุธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันานวตักรรม 461,950              

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันาการประมง 461,950              

    กจิกรรมวจิยัและพฒันาเพื�อสรา้งองคค์วามรูพ้ื�นฐานดา้นการประมง 461,950             

รวม 93,130,750          

แผนงานบคุลากร 4,533,200           

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั) 4,533,200           

    รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 4,533,200           

แผนงานพื�นฐาน 47,800               

แผนงานพื�นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 47,800               

ผลผลิต : ผลผลิตพฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 47,800               

    กจิกรรมพฒันาและบรหิารจดัการทรพัยากรสตัวน์ํ �า 47,800               

แผนงานยทุธศาสตร์ 4,550,000           

แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า 4,550,000           

โครงการ : โครงการยกระดบัคณุภาพมาตรฐานสินคา้เกษตร 1,187,000           

    กจิกรรมพฒันาคณุภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 1,187,000           

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 350,000              

    กจิกรรมส่งเสรมิและบรหิารจดัการการผลติสนิคา้ประมง 350,000             

กองตรวจสอบคณุภาพ

สนิคา้ประมง

กองนโยบายและยทุธศาสตร ์

พฒันาการประมง
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หน่วยงาน แผนงาน ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม  งบประมาณ(บาท)

โครงการ : โครงการจดัระเบียบการทาํประมง 3,013,000           

    กจิกรรมจดัระเบยีบการทาํประมง 3,013,000           

แผนงานบูรณาการ 880,000              

แผนงานบูรณาการพฒันาและส่งเสริมเศรษฐกจิฐานราก 880,000              

โครงการ : โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื�อง (Smart Farmer) 880,000              

    กจิกรรมพฒันาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 880,000             

รวม 10,011,000          

แผนงานบคุลากร 5,210,400           

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั) 5,210,400           

    รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 5,210,400           

แผนงานพื�นฐาน 159,200              

แผนงานพื�นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 159,200              

ผลผลิต : ผลผลิตพฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 159,200              

    กจิกรรมพฒันาและบรหิารจดัการทรพัยากรสตัวน์ํ �า 159,200             

แผนงานยทุธศาสตร์ 12,905,700          

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 5,533,800           

โครงการ : โครงการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษยด์า้นการประมง 5,533,800           

    กจิกรรมจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษยด์า้นการประมง 5,533,800           

แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า 7,371,900           

โครงการ : โครงการจดัระเบียบการทาํประมง 7,371,900           

    กจิกรรมจดัระเบยีบการทาํประมง 7,371,900           

รวม 18,275,300          

แผนงานบคุลากร 14,147,600          

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั) 14,147,600          

    รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 14,147,600          

แผนงานพื�นฐาน 6,039,000           

แผนงานพื�นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 6,039,000           

ผลผลิต : ผลผลิตพฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 6,039,000           

    กจิกรรมพฒันาและบรหิารจดัการทรพัยากรสตัวน์ํ �า 6,039,000           

แผนงานยทุธศาสตร์ 48,303,000          

แผนงานยทุธศาสตรป้์องกนัและแกไ้ขปญัหาที�มีผลกระทบต่อความมั �นคง 38,750,000          

โครงการ : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการทาํประมงผิดกฎหมาย 38,750,000          

    กจิกรรมป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการทาํประมงผดิกฎหมาย 38,750,000          

กองบริหารจดัการทรพัยากรและ

กาํหนดมาตรการ

กองนโยบายและยทุธศาสตร ์

พฒันาการประมง

กองบริหารจดัการเรือประมงและ

การทาํการประมง
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หน่วยงาน แผนงาน ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม  งบประมาณ(บาท)

แผนงานบคุลากร 47,492,200          

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั) 47,492,200          

    รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 47,492,200          

แผนงานพื�นฐาน 2,999,600           

แผนงานพื�นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 2,999,600           

ผลผลิต : ผลผลิตพฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 2,999,600           

    กจิกรรมพฒันาและบรหิารจดัการทรพัยากรสตัวน์ํ �า 2,999,600           

แผนงานยทุธศาสตร์ 42,638,950          

แผนงานยทุธศาสตรป้์องกนัและแกไ้ขปญัหาที�มีผลกระทบต่อความมั �นคง 8,000,000           

โครงการ : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการทาํประมงผิดกฎหมาย 8,000,000           

    กจิกรรมป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการทาํประมงผดิกฎหมาย 8,000,000           

แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า 34,177,000          

โครงการ : โครงการยกระดบัคณุภาพมาตรฐานสินคา้เกษตร 30,172,400          

    กจิกรรมพฒันาคณุภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 30,172,400          

โครงการ : โครงการจดัระเบียบการทาํประมง 4,004,600           

    กจิกรรมจดัระเบยีบการทาํประมง 4,004,600           

แผนงานยทุธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันานวตักรรม 461,950              

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันาการประมง 461,950              

    กจิกรรมวจิยัและพฒันาเพื�อสรา้งองคค์วามรูพ้ื�นฐานดา้นการประมง 461,950             

รวม 93,130,750          

แผนงานบคุลากร 4,533,200           

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั) 4,533,200           

    รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 4,533,200           

แผนงานพื�นฐาน 47,800               

แผนงานพื�นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 47,800               

ผลผลิต : ผลผลิตพฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 47,800               

    กจิกรรมพฒันาและบรหิารจดัการทรพัยากรสตัวน์ํ �า 47,800               

แผนงานยทุธศาสตร์ 4,550,000           

แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า 4,550,000           

โครงการ : โครงการยกระดบัคณุภาพมาตรฐานสินคา้เกษตร 1,187,000           

    กจิกรรมพฒันาคณุภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 1,187,000           

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 350,000              

    กจิกรรมส่งเสรมิและบรหิารจดัการการผลติสนิคา้ประมง 350,000             

กองตรวจสอบคณุภาพ

สนิคา้ประมง

กองนโยบายและยทุธศาสตร ์

พฒันาการประมง
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หน่วยงาน แผนงาน ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม  งบประมาณ(บาท)

โครงการ : โครงการจดัระเบียบการทาํประมง 3,013,000           

    กจิกรรมจดัระเบยีบการทาํประมง 3,013,000           

แผนงานบูรณาการ 880,000              

แผนงานบูรณาการพฒันาและส่งเสริมเศรษฐกจิฐานราก 880,000              

โครงการ : โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื�อง (Smart Farmer) 880,000              

    กจิกรรมพฒันาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 880,000             

รวม 10,011,000          

แผนงานบคุลากร 5,210,400           

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั) 5,210,400           

    รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 5,210,400           

แผนงานพื�นฐาน 159,200              

แผนงานพื�นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 159,200              

ผลผลิต : ผลผลิตพฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 159,200              

    กจิกรรมพฒันาและบรหิารจดัการทรพัยากรสตัวน์ํ �า 159,200             

แผนงานยทุธศาสตร์ 12,905,700          

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 5,533,800           

โครงการ : โครงการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษยด์า้นการประมง 5,533,800           

    กจิกรรมจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษยด์า้นการประมง 5,533,800           

แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า 7,371,900           

โครงการ : โครงการจดัระเบียบการทาํประมง 7,371,900           

    กจิกรรมจดัระเบยีบการทาํประมง 7,371,900           

รวม 18,275,300          

แผนงานบคุลากร 14,147,600          

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั) 14,147,600          

    รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 14,147,600          

แผนงานพื�นฐาน 6,039,000           

แผนงานพื�นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 6,039,000           

ผลผลิต : ผลผลิตพฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 6,039,000           

    กจิกรรมพฒันาและบรหิารจดัการทรพัยากรสตัวน์ํ �า 6,039,000           

แผนงานยทุธศาสตร์ 48,303,000          

แผนงานยทุธศาสตรป้์องกนัและแกไ้ขปญัหาที�มีผลกระทบต่อความมั �นคง 38,750,000          

โครงการ : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการทาํประมงผิดกฎหมาย 38,750,000          

    กจิกรรมป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการทาํประมงผดิกฎหมาย 38,750,000          

กองบริหารจดัการทรพัยากรและ

กาํหนดมาตรการ

กองนโยบายและยทุธศาสตร ์

พฒันาการประมง

กองบริหารจดัการเรือประมงและ

การทาํการประมง
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หน่วยงาน แผนงาน ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม  งบประมาณ(บาท)

แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า 9,553,000           

โครงการ : โครงการจดัระเบียบการทาํประมง 9,553,000           

    กจิกรรมจดัระเบยีบการทาํประมง 9,553,000           

รวม 68,489,600          

กองประมงต่างประเทศ แผนงานบคุลากร 2,722,200           

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั) 2,722,200           

    รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 2,722,200           

 แผนงานพื�นฐาน 118,680,800         

แผนงานพื�นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 118,680,800         

ผลผลิต : ผลผลิตพฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 118,680,800         

    กจิกรรมพฒันาและบรหิารจดัการทรพัยากรสตัวน์ํ �า 118,680,800        

แผนงานยทุธศาสตร์ 20,678,000          

แผนงานยทุธศาสตรป้์องกนัและแกไ้ขปญัหาที�มีผลกระทบต่อความมั �นคง 12,684,800          

โครงการ : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการทาํประมงผิดกฎหมาย 12,684,800          

    กจิกรรมป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการทาํประมงผดิกฎหมาย 12,684,800          

แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า 7,993,200           

โครงการ : โครงการยกระดบัคณุภาพมาตรฐานสินคา้เกษตร 5,093,200           

    กจิกรรมพฒันาคณุภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 5,093,200           

โครงการ : โครงการจดัระเบียบการทาํประมง 2,900,000           

    กจิกรรมจดัระเบยีบการทาํประมง 2,900,000           

รวม 142,081,000         

กองแผนงาน แผนงานบคุลากร 3,638,600           

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั) 3,638,600           

    รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 3,638,600           

แผนงานพื�นฐาน 137,400              

แผนงานพื�นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 137,400              

ผลผลิต : ผลผลิตพฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 137,400              

    กจิกรรมพฒันาและบรหิารจดัการทรพัยากรสตัวน์ํ �า 137,400             

แผนงานยทุธศาสตร์ 4,850,000           

แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า 4,850,000           

โครงการ : โครงการจดัระเบียบการทาํประมง 4,850,000           

    กจิกรรมจดัระเบยีบการทาํประมง 4,850,000           

รวม 8,626,000           

กองบริหารจดัการเรือประมงและ

การทาํการประมง
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หน่วยงาน แผนงาน ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม  งบประมาณ(บาท)

กองตรวจราชการ แผนงานบคุลากร 86,540,100          

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั) 86,540,100          

    รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 86,540,100          

แผนงานพื�นฐาน 15,938,500          

แผนงานพื�นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 15,938,500          

ผลผลิต : ผลผลิตพฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 15,938,500          

    กจิกรรมพฒันาและบรหิารจดัการทรพัยากรสตัวน์ํ �า 15,938,500          

แผนงานยทุธศาสตร์ 47,902,600          

แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า 46,845,200          

โครงการ : โครงการยกระดบัคณุภาพมาตรฐานสินคา้เกษตร 3,500,000           

    กจิกรรมส่งเสรมิและบรหิารจดัการการผลติสนิคา้ประมง 3,500,000           

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 12,787,000          

    กจิกรรมระบบส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่ 12,787,000          

โครงการ : โครงการจดัระเบียบการทาํประมง 30,558,200          

    กจิกรรมจดัระเบยีบการทาํประมง 30,558,200          

แผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลงัทางสงัคม 1,057,400           

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดาํเนินงานอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ 1,057,400           

    กจิกรรมสนบัสนุนโครงการพฒันาอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ 1,057,400           

รวม 150,381,200         

แผนงานบคุลากร 2,359,600           

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั) 2,359,600           

    รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 2,359,600           

แผนงานยทุธศาสตร์ 15,220,500          

แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า 15,220,500          

โครงการ : โครงการยกระดบัคณุภาพมาตรฐานสินคา้เกษตร 15,220,500          

    กจิกรรมพฒันาคณุภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 15,220,500          

รวม 17,580,100          

แผนงานบคุลากร 144,399,000         

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั) 144,399,000         

    รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 144,399,000        

แผนงานพื�นฐาน 52,191,000          

แผนงานพื�นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 52,191,000          

ผลผลิต : ผลผลิตพฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 52,191,000          

    กจิกรรมพฒันาและบรหิารจดัการทรพัยากรสตัวน์ํ �า 52,191,000          

กองพฒันาระบบการรบัรอง

มาตรฐานสนิคา้ประมงและ

หลกัฐานเพื�อการสบืคน้

กองวจิยัและพฒันา

การเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าจดื
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หน่วยงาน แผนงาน ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม  งบประมาณ(บาท)

แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า 9,553,000           

โครงการ : โครงการจดัระเบียบการทาํประมง 9,553,000           

    กจิกรรมจดัระเบยีบการทาํประมง 9,553,000           

รวม 68,489,600          

กองประมงต่างประเทศ แผนงานบคุลากร 2,722,200           

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั) 2,722,200           

    รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 2,722,200           

 แผนงานพื�นฐาน 118,680,800         

แผนงานพื�นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 118,680,800         

ผลผลิต : ผลผลิตพฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 118,680,800         

    กจิกรรมพฒันาและบรหิารจดัการทรพัยากรสตัวน์ํ �า 118,680,800        

แผนงานยทุธศาสตร์ 20,678,000          

แผนงานยทุธศาสตรป้์องกนัและแกไ้ขปญัหาที�มีผลกระทบต่อความมั �นคง 12,684,800          

โครงการ : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการทาํประมงผิดกฎหมาย 12,684,800          

    กจิกรรมป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการทาํประมงผดิกฎหมาย 12,684,800          

แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า 7,993,200           

โครงการ : โครงการยกระดบัคณุภาพมาตรฐานสินคา้เกษตร 5,093,200           

    กจิกรรมพฒันาคณุภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 5,093,200           

โครงการ : โครงการจดัระเบียบการทาํประมง 2,900,000           

    กจิกรรมจดัระเบยีบการทาํประมง 2,900,000           

รวม 142,081,000         

กองแผนงาน แผนงานบคุลากร 3,638,600           

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั) 3,638,600           

    รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 3,638,600           

แผนงานพื�นฐาน 137,400              

แผนงานพื�นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 137,400              

ผลผลิต : ผลผลิตพฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 137,400              

    กจิกรรมพฒันาและบรหิารจดัการทรพัยากรสตัวน์ํ �า 137,400             

แผนงานยทุธศาสตร์ 4,850,000           

แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า 4,850,000           

โครงการ : โครงการจดัระเบียบการทาํประมง 4,850,000           

    กจิกรรมจดัระเบยีบการทาํประมง 4,850,000           

รวม 8,626,000           

กองบริหารจดัการเรือประมงและ

การทาํการประมง

16

หน่วยงาน แผนงาน ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม  งบประมาณ(บาท)

กองตรวจราชการ แผนงานบคุลากร 86,540,100          

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั) 86,540,100          

    รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 86,540,100          

แผนงานพื�นฐาน 15,938,500          

แผนงานพื�นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 15,938,500          

ผลผลิต : ผลผลิตพฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 15,938,500          

    กจิกรรมพฒันาและบรหิารจดัการทรพัยากรสตัวน์ํ �า 15,938,500          

แผนงานยทุธศาสตร์ 47,902,600          

แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า 46,845,200          

โครงการ : โครงการยกระดบัคณุภาพมาตรฐานสินคา้เกษตร 3,500,000           

    กจิกรรมส่งเสรมิและบรหิารจดัการการผลติสนิคา้ประมง 3,500,000           

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 12,787,000          

    กจิกรรมระบบส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่ 12,787,000          

โครงการ : โครงการจดัระเบียบการทาํประมง 30,558,200          

    กจิกรรมจดัระเบยีบการทาํประมง 30,558,200          

แผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลงัทางสงัคม 1,057,400           

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดาํเนินงานอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ 1,057,400           

    กจิกรรมสนบัสนุนโครงการพฒันาอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ 1,057,400           

รวม 150,381,200         

แผนงานบคุลากร 2,359,600           

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั) 2,359,600           

    รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 2,359,600           

แผนงานยทุธศาสตร์ 15,220,500          

แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า 15,220,500          

โครงการ : โครงการยกระดบัคณุภาพมาตรฐานสินคา้เกษตร 15,220,500          

    กจิกรรมพฒันาคณุภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 15,220,500          

รวม 17,580,100          

แผนงานบคุลากร 144,399,000         

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั) 144,399,000         

    รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 144,399,000        

แผนงานพื�นฐาน 52,191,000          

แผนงานพื�นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 52,191,000          

ผลผลิต : ผลผลิตพฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 52,191,000          

    กจิกรรมพฒันาและบรหิารจดัการทรพัยากรสตัวน์ํ �า 52,191,000          

กองพฒันาระบบการรบัรอง

มาตรฐานสนิคา้ประมงและ

หลกัฐานเพื�อการสบืคน้

กองวจิยัและพฒันา

การเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าจดื
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หน่วยงาน แผนงาน ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม  งบประมาณ(บาท)

แผนงานยทุธศาสตร์ 119,915,120         

แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า 109,975,300         

โครงการ : โครงการยกระดบัคณุภาพมาตรฐานสินคา้เกษตร 46,623,500          

    กจิกรรมพฒันาคณุภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 46,623,500          

โครงการ : โครงการธนาคารสนิคา้เกษตร 11,800,000          

    กจิกรรมสนบัสนุนธนาคารผลผลติสตัวน์ํ �าแบบมส่ีวนร่วม 11,800,000          

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติและการแปรรูปสตัวนํ์�า 6,743,000           

    กจิกรรมส่งเสรมิและบรหิารจดัการการผลติและการแปรรูป 6,743,000           

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 23,170,000          

    กจิกรรมระบบส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่ 23,170,000          

โครงการ : โครงการบรหิารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนที�เกษตรเพื�อการบรหิาร

จดัการเชิงรกุ (Agri-Map)

15,300,000          

    กจิกรรมส่งเสรมิเกษตรเชงิรุกดา้นการประมง (Zoning by Agri-map) 15,300,000          

โครงการ : โครงการพฒันาเกษตรกรรมยั �งยืน 5,950,000           

    กจิกรรมพฒันาเกษตรอนิทรยี ์ 5,950,000           

โครงการ : โครงการจดัระเบียบการทาํประมง 388,800              

    กจิกรรมจดัระเบยีบการทาํประมง 388,800             

แผนงานยทุธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันานวตักรรม 5,359,720           

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันาการประมง 5,359,720           

    กจิกรรมวจิยัและพฒันาเพื�อสรา้งองคค์วามรูพ้ื�นฐานดา้นการประมง 5,359,720           

แผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลงัทางสงัคม 4,580,100           

โครงการ : โครงการพฒันาพื�นที�โครงการหลวง 3,679,700           

    กจิกรรมสนบัสนุนโครงการหลวงดา้นการประมง 3,679,700           

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดาํเนินงานอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ 900,400              

    กจิกรรมสนบัสนุนโครงการพฒันาอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ 900,400             

แผนงานบูรณาการ 28,945,300          

แผนงานบูรณาการพื�นที�ระดบัภาค 10,211,300          

โครงการ : โครงการส่งเสรมิเกษตรอนิทรยี ์ 3,496,800           

    กจิกรรมส่งเสรมิและพฒันาการเลี�ยงปลาในนาขา้วอนิทรยี ์ 3,496,800           

โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสรมิการเกษตร 2,332,600           

    กจิกรรมส่งเสรมิและพฒันาอาชพีการเพาะเลี�ยงสตัวน์ํ �าเชงิพาณิชย์ 2,332,600           

โครงการ : โครงการเพิ�มศกัยภาพการผลติขา้วหอมมะลทิุ่งกลุารอ้งไหสู่้มาตรฐานเกษตร

อนิทรียภ์าคตะวนัออกเฉียงเหนือ

4,381,900           

    กจิกรรมส่งเสรมิการเลี�ยงปลาในนาขา้วในพื�นที�ผลติขา้วหอมมะลิ 4,381,900           

กองวจิยัและพฒันา

การเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าจดื
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หน่วยงาน แผนงาน ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม  งบประมาณ(บาท)

แผนงานบูรณาการพฒันาและส่งเสริมเศรษฐกจิฐานราก 18,734,000          

โครงการ : โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื�อง (Smart Farmer) 13,820,000          

    กจิกรรมพฒันาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 13,820,000          

โครงการ : โครงการส่งเสริมและสรา้งทกัษะในการประกอบอาชีพทั�งในและนอกภาคเกษตร 4,914,000           

    กจิกรรมส่งเสรมิและพฒันาอาชพีดา้นการเพาะเลี�ยงสตัวน์ํ �าจดื 4,914,000           

รวม 345,450,420         

แผนงานบคุลากร 99,163,000          

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั) 99,163,000          

    รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 99,163,000          

แผนงานพื�นฐาน 87,078,500          

แผนงานพื�นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 87,078,500          

ผลผลิต : ผลผลิตพฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 87,078,500          

    กจิกรรมพฒันาและบรหิารจดัการทรพัยากรสตัวน์ํ �า 87,078,500          

แผนงานยทุธศาสตร์ 82,368,565          

แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า 76,885,700          

โครงการ : โครงการยกระดบัคณุภาพมาตรฐานสินคา้เกษตร 59,218,500          

    กจิกรรมพฒันาคณุภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 59,218,500          

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติและการแปรรูปสตัวนํ์�า 9,000,000           

    กจิกรรมส่งเสรมิและบรหิารจดัการการผลติและการแปรรูป 9,000,000           

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 6,830,000           

    กจิกรรมระบบส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่ 6,830,000           

โครงการ : โครงการจดัระเบียบการทาํประมง 1,837,200           

    กจิกรรมจดัระเบยีบการทาํประมง 1,837,200           

แผนงานยทุธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันานวตักรรม 5,002,865           

โครงการ : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอตุสาหกรรมประมง 5,002,865           

   กจิกรรมวจิยัและนวตักรรมดา้นเทคโนโลยกีารประมงเพื�อสรา้งความม ั �งค ั �งทางเศรษฐกจิ 5,002,865           

แผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลงัทางสงัคม 480,000              

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดาํเนินงานอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ 480,000              

    กจิกรรมสนบัสนุนโครงการพฒันาอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ 480,000             

แผนงานบูรณาการ 500,000              

แผนงานบูรณาการการพฒันาและส่งเสริมเศรษฐกจิฐานราก 500,000              

โครงการ : โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื�อง (Smart Farmer) 500,000              

    กจิกรรมพฒันาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 500,000             

รวม 269,110,065         

กองวจิยัและพฒันาการ

เพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าชายฝั �ง

กองวจิยัและพฒันา

การเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าจดื
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หน่วยงาน แผนงาน ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม  งบประมาณ(บาท)

แผนงานยทุธศาสตร์ 119,915,120         

แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า 109,975,300         

โครงการ : โครงการยกระดบัคณุภาพมาตรฐานสินคา้เกษตร 46,623,500          

    กจิกรรมพฒันาคณุภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 46,623,500          

โครงการ : โครงการธนาคารสนิคา้เกษตร 11,800,000          

    กจิกรรมสนบัสนุนธนาคารผลผลติสตัวน์ํ �าแบบมส่ีวนร่วม 11,800,000          

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติและการแปรรูปสตัวนํ์�า 6,743,000           

    กจิกรรมส่งเสรมิและบรหิารจดัการการผลติและการแปรรูป 6,743,000           

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 23,170,000          

    กจิกรรมระบบส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่ 23,170,000          

โครงการ : โครงการบรหิารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนที�เกษตรเพื�อการบรหิาร

จดัการเชิงรกุ (Agri-Map)

15,300,000          

    กจิกรรมส่งเสรมิเกษตรเชงิรุกดา้นการประมง (Zoning by Agri-map) 15,300,000          

โครงการ : โครงการพฒันาเกษตรกรรมยั �งยืน 5,950,000           

    กจิกรรมพฒันาเกษตรอนิทรยี ์ 5,950,000           

โครงการ : โครงการจดัระเบียบการทาํประมง 388,800              

    กจิกรรมจดัระเบยีบการทาํประมง 388,800             

แผนงานยทุธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันานวตักรรม 5,359,720           

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันาการประมง 5,359,720           

    กจิกรรมวจิยัและพฒันาเพื�อสรา้งองคค์วามรูพ้ื�นฐานดา้นการประมง 5,359,720           

แผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลงัทางสงัคม 4,580,100           

โครงการ : โครงการพฒันาพื�นที�โครงการหลวง 3,679,700           

    กจิกรรมสนบัสนุนโครงการหลวงดา้นการประมง 3,679,700           

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดาํเนินงานอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ 900,400              

    กจิกรรมสนบัสนุนโครงการพฒันาอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ 900,400             

แผนงานบูรณาการ 28,945,300          

แผนงานบูรณาการพื�นที�ระดบัภาค 10,211,300          

โครงการ : โครงการส่งเสรมิเกษตรอนิทรยี ์ 3,496,800           

    กจิกรรมส่งเสรมิและพฒันาการเลี�ยงปลาในนาขา้วอนิทรยี ์ 3,496,800           

โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสรมิการเกษตร 2,332,600           

    กจิกรรมส่งเสรมิและพฒันาอาชพีการเพาะเลี�ยงสตัวน์ํ �าเชงิพาณิชย์ 2,332,600           

โครงการ : โครงการเพิ�มศกัยภาพการผลติขา้วหอมมะลทิุ่งกลุารอ้งไหสู่้มาตรฐานเกษตร

อนิทรียภ์าคตะวนัออกเฉียงเหนือ

4,381,900           

    กจิกรรมส่งเสรมิการเลี�ยงปลาในนาขา้วในพื�นที�ผลติขา้วหอมมะลิ 4,381,900           

กองวจิยัและพฒันา

การเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าจดื

18

หน่วยงาน แผนงาน ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม  งบประมาณ(บาท)

แผนงานบูรณาการพฒันาและส่งเสริมเศรษฐกจิฐานราก 18,734,000          

โครงการ : โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื�อง (Smart Farmer) 13,820,000          

    กจิกรรมพฒันาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 13,820,000          

โครงการ : โครงการส่งเสริมและสรา้งทกัษะในการประกอบอาชีพทั�งในและนอกภาคเกษตร 4,914,000           

    กจิกรรมส่งเสรมิและพฒันาอาชพีดา้นการเพาะเลี�ยงสตัวน์ํ �าจดื 4,914,000           

รวม 345,450,420         

แผนงานบคุลากร 99,163,000          

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั) 99,163,000          

    รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 99,163,000          

แผนงานพื�นฐาน 87,078,500          

แผนงานพื�นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 87,078,500          

ผลผลิต : ผลผลิตพฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 87,078,500          

    กจิกรรมพฒันาและบรหิารจดัการทรพัยากรสตัวน์ํ �า 87,078,500          

แผนงานยทุธศาสตร์ 82,368,565          

แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า 76,885,700          

โครงการ : โครงการยกระดบัคณุภาพมาตรฐานสินคา้เกษตร 59,218,500          

    กจิกรรมพฒันาคณุภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 59,218,500          

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติและการแปรรูปสตัวนํ์�า 9,000,000           

    กจิกรรมส่งเสรมิและบรหิารจดัการการผลติและการแปรรูป 9,000,000           

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 6,830,000           

    กจิกรรมระบบส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่ 6,830,000           

โครงการ : โครงการจดัระเบียบการทาํประมง 1,837,200           

    กจิกรรมจดัระเบยีบการทาํประมง 1,837,200           

แผนงานยทุธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันานวตักรรม 5,002,865           

โครงการ : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอตุสาหกรรมประมง 5,002,865           

   กจิกรรมวจิยัและนวตักรรมดา้นเทคโนโลยกีารประมงเพื�อสรา้งความม ั �งค ั �งทางเศรษฐกจิ 5,002,865           

แผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลงัทางสงัคม 480,000              

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดาํเนินงานอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ 480,000              

    กจิกรรมสนบัสนุนโครงการพฒันาอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ 480,000             

แผนงานบูรณาการ 500,000              

แผนงานบูรณาการการพฒันาและส่งเสริมเศรษฐกจิฐานราก 500,000              

โครงการ : โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื�อง (Smart Farmer) 500,000              

    กจิกรรมพฒันาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 500,000             

รวม 269,110,065         

กองวจิยัและพฒันาการ

เพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าชายฝั �ง

กองวจิยัและพฒันา

การเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าจดื
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หน่วยงาน แผนงาน ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม  งบประมาณ(บาท)

แผนงานบคุลากร 8,734,800           

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั) 8,734,800           

    รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 8,734,800           

แผนงานพื�นฐาน 124,400              

แผนงานพื�นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 124,400              

ผลผลิต : ผลผลิตพฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 124,400              

    กจิกรรมพฒันาและบรหิารจดัการทรพัยากรสตัวน์ํ �า 124,400             

แผนงานยทุธศาสตร์ 12,526,500          

แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า 7,596,800           

โครงการ : โครงการยกระดบัคณุภาพมาตรฐานสินคา้เกษตร 6,236,800           

    กจิกรรมพฒันาคณุภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 6,236,800           

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพการะบวนการผลิตและการแปรรูปสตัวนํ์�า 1,360,000           

    กจิกรรมส่งเสรมิและบรหิารจดัการการผลติและการแปรรูป 1,360,000           

แผนงานยทุธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันานวตักรรม 4,929,700           

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันาการประมง 633,800              

   กจิกรรมวจิยัและพฒันาเพื�อสรา้งองคค์วามรูพ้ื�นฐานดา้นการประมง 633,800             

โครงการ : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอตุสาหกรรมประมง 495,900              

   กจิกรรมวจิยัและนวตักรรมดา้นเทคโนโลยกีารประมงเพื�อสรา้งความม ั �งค ั �งทางเศรษฐกจิ 495,900             

โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื�นฐานสนับสนุนการวจิยัและนวตักรรมดา้นการประมง 3,800,000           

    กจิกรรมพฒันาระบบโครงสรา้งพื�นฐานและปจัจยัเอื�อที�สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรม 3,800,000           

แผนงานบูรณาการ 4,949,900           

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการและวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 4,949,900           

โครงการ : โครงการพฒันาคณุภาพมาตรฐานสนิคา้และบริการ 4,949,900           

    กจิกรรมพฒันาสนิคา้และบรกิารใหม้คีณุภาพมาตรฐาน 4,949,900           

รวม 26,335,600          

แผนงานบคุลากร 78,538,000          

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั) 78,538,000          

    รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 78,538,000          

แผนงานพื�นฐาน 18,998,100          

แผนงานพื�นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 18,998,100          

ผลผลิต : ผลผลิตพฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 18,998,100          

    กจิกรรมพฒันาและบรหิารจดัการทรพัยากรสตัวน์ํ �า 18,998,100          

กองวจิยัและพฒันาประมงทะเล

กองวจิยัและพฒันาเทคโนโลยี

อตุสาหกรรมสตัวนํ์�า
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หน่วยงาน แผนงาน ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม  งบประมาณ(บาท)

แผนงานยทุธศาสตร์ 360,513,860         

แผนงานยทุธศาสตรป้์องกนัและแกไ้ขปญัหาที�มีผลกระทบต่อความมั �นคง 298,850,200         

โครงการ : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการทาํประมงผิดกฎหมาย 298,850,200         

    กจิกรรมป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการทาํประมงผดิกฎหมาย 298,850,200        

แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า 29,815,700          

โครงการ : โครงการยกระดบัคณุภาพมาตรฐานสินคา้เกษตร 20,137,400          

    กจิกรรมพฒันาคณุภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 20,137,400          

โครงการ : โครงการจดัระเบียบการทาํประมง 9,678,300           

    กจิกรรมจดัระเบยีบการทาํประมง 9,678,300           

แผนงานยทุธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันานวตักรรม 158,760              

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันาการประมง 158,760              

    กจิกรรมวจิยัและพฒันาเพื�อสรา้งองคค์วามรูพ้ื�นฐานดา้นการประมง 158,760             

แผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลงัทางสงัคม 900,400              

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดาํเนินงานอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ 900,400              

   กจิกรรมสนบัสนุนโครงการพฒันาอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ 900,400             

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งการเติบโตอย่างยั �งยืนบนสงัคมเศรษฐกจิภาคทะเล 30,788,800          

โครงการ : โครงการบรหิารจดัการประมงทะเลอย่างย ั �งยืน 30,788,800          

    กจิกรรมบรหิารจดัการประมงทะเลอย่างย ั �งยนื 30,788,800          

รวม 458,049,960         

แผนงานบคุลากร 69,973,100          

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั) 69,973,100          

    รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 69,973,100          

แผนงานพื�นฐาน 121,585,187         

แผนงานพื�นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 121,585,187         

ผลผลิต : ผลผลิตพฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 121,585,187         

    กจิกรรมพฒันาและบรหิารจดัการทรพัยากรสตัวน์ํ �า 121,585,187        

แผนงานยทุธศาสตร์ 17,115,113          

แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า 13,777,313          

โครงการ : โครงการยกระดบัคณุภาพมาตรฐานสินคา้เกษตร 1,155,400           

    กจิกรรมพฒันาคณุภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 1,155,400           

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติและการแปรรูปสตัวนํ์�า 9,446,313           

    กจิกรรมส่งเสรมิและบรหิารจดัการการผลติและการแปรรูป 9,446,313           

โครงการ : โครงการจดัระเบียบการทาํประมง 3,175,600           

    กจิกรรมจดัระเบยีบการทาํประมง 3,175,600           

กองวจิยัและพฒันาประมงนํ�าจดื

กองวจิยัและพฒันาประมงทะเล
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หน่วยงาน แผนงาน ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม  งบประมาณ(บาท)

แผนงานบคุลากร 8,734,800           

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั) 8,734,800           

    รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 8,734,800           

แผนงานพื�นฐาน 124,400              

แผนงานพื�นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 124,400              

ผลผลิต : ผลผลิตพฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 124,400              

    กจิกรรมพฒันาและบรหิารจดัการทรพัยากรสตัวน์ํ �า 124,400             

แผนงานยทุธศาสตร์ 12,526,500          

แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า 7,596,800           

โครงการ : โครงการยกระดบัคณุภาพมาตรฐานสินคา้เกษตร 6,236,800           

    กจิกรรมพฒันาคณุภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 6,236,800           

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพการะบวนการผลิตและการแปรรูปสตัวนํ์�า 1,360,000           

    กจิกรรมส่งเสรมิและบรหิารจดัการการผลติและการแปรรูป 1,360,000           

แผนงานยทุธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันานวตักรรม 4,929,700           

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันาการประมง 633,800              

   กจิกรรมวจิยัและพฒันาเพื�อสรา้งองคค์วามรูพ้ื�นฐานดา้นการประมง 633,800             

โครงการ : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอตุสาหกรรมประมง 495,900              

   กจิกรรมวจิยัและนวตักรรมดา้นเทคโนโลยกีารประมงเพื�อสรา้งความม ั �งค ั �งทางเศรษฐกจิ 495,900             

โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื�นฐานสนับสนุนการวจิยัและนวตักรรมดา้นการประมง 3,800,000           

    กจิกรรมพฒันาระบบโครงสรา้งพื�นฐานและปจัจยัเอื�อที�สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรม 3,800,000           

แผนงานบูรณาการ 4,949,900           

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการและวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 4,949,900           

โครงการ : โครงการพฒันาคณุภาพมาตรฐานสนิคา้และบริการ 4,949,900           

    กจิกรรมพฒันาสนิคา้และบรกิารใหม้คีณุภาพมาตรฐาน 4,949,900           

รวม 26,335,600          

แผนงานบคุลากร 78,538,000          

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั) 78,538,000          

    รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 78,538,000          

แผนงานพื�นฐาน 18,998,100          

แผนงานพื�นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 18,998,100          

ผลผลิต : ผลผลิตพฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 18,998,100          

    กจิกรรมพฒันาและบรหิารจดัการทรพัยากรสตัวน์ํ �า 18,998,100          

กองวจิยัและพฒันาประมงทะเล

กองวจิยัและพฒันาเทคโนโลยี

อตุสาหกรรมสตัวนํ์�า
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หน่วยงาน แผนงาน ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม  งบประมาณ(บาท)

แผนงานยทุธศาสตร์ 360,513,860         

แผนงานยทุธศาสตรป้์องกนัและแกไ้ขปญัหาที�มีผลกระทบต่อความมั �นคง 298,850,200         

โครงการ : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการทาํประมงผิดกฎหมาย 298,850,200         

    กจิกรรมป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการทาํประมงผดิกฎหมาย 298,850,200        

แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า 29,815,700          

โครงการ : โครงการยกระดบัคณุภาพมาตรฐานสินคา้เกษตร 20,137,400          

    กจิกรรมพฒันาคณุภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 20,137,400          

โครงการ : โครงการจดัระเบียบการทาํประมง 9,678,300           

    กจิกรรมจดัระเบยีบการทาํประมง 9,678,300           

แผนงานยทุธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันานวตักรรม 158,760              

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันาการประมง 158,760              

    กจิกรรมวจิยัและพฒันาเพื�อสรา้งองคค์วามรูพ้ื�นฐานดา้นการประมง 158,760             

แผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลงัทางสงัคม 900,400              

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดาํเนินงานอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ 900,400              

   กจิกรรมสนบัสนุนโครงการพฒันาอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ 900,400             

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งการเติบโตอย่างยั �งยืนบนสงัคมเศรษฐกจิภาคทะเล 30,788,800          

โครงการ : โครงการบรหิารจดัการประมงทะเลอย่างย ั �งยืน 30,788,800          

    กจิกรรมบรหิารจดัการประมงทะเลอย่างย ั �งยนื 30,788,800          

รวม 458,049,960         

แผนงานบคุลากร 69,973,100          

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั) 69,973,100          

    รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 69,973,100          

แผนงานพื�นฐาน 121,585,187         

แผนงานพื�นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 121,585,187         

ผลผลิต : ผลผลิตพฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 121,585,187         

    กจิกรรมพฒันาและบรหิารจดัการทรพัยากรสตัวน์ํ �า 121,585,187        

แผนงานยทุธศาสตร์ 17,115,113          

แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า 13,777,313          

โครงการ : โครงการยกระดบัคณุภาพมาตรฐานสินคา้เกษตร 1,155,400           

    กจิกรรมพฒันาคณุภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 1,155,400           

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติและการแปรรูปสตัวนํ์�า 9,446,313           

    กจิกรรมส่งเสรมิและบรหิารจดัการการผลติและการแปรรูป 9,446,313           

โครงการ : โครงการจดัระเบียบการทาํประมง 3,175,600           

    กจิกรรมจดัระเบยีบการทาํประมง 3,175,600           

กองวจิยัและพฒันาประมงนํ�าจดื

กองวจิยัและพฒันาประมงทะเล
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หน่วยงาน แผนงาน ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม  งบประมาณ(บาท)

แผนงานยทุธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันานวตักรรม 3,337,800           

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันาการประมง 527,200              

   กจิกรรมวจิยัและพฒันาเพื�อสรา้งองคค์วามรูพ้ื�นฐานดา้นการประมง 527,200             

โครงการ : โครงการวจิยัและนวตักรรมสรา้งความเขม้แข็งดา้นการประมง 2,810,600           

   กจิกรรมวจิยัและนวตักรรมเพื�อการพฒันาสงัคมและสิ�งแวดลอ้มดา้นการประมง 2,810,600           

รวม 208,673,400         

แผนงานบคุลากร 20,786,200          

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั) 20,786,200          

    รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 20,786,200          

แผนงานพื�นฐาน 17,555,713          

แผนงานพื�นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 17,555,713          

ผลผลิต : ผลผลิตพฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 17,555,713          

    กจิกรรมพฒันาและบรหิารจดัการทรพัยากรสตัวน์ํ �า 17,555,713          

แผนงานยทุธศาสตร์ 10,838,455          

แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า 8,814,600           

โครงการ : โครงการยกระดบัคณุภาพมาตรฐานสินคา้เกษตร 2,784,100           

    กจิกรรมพฒันาคณุภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 2,784,100           

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติและการแปรรูปสตัวนํ์�า 6,030,500           

    กจิกรรมส่งเสรมิและบรหิารจดัการการผลติและการแปรรูป 6,030,500           

แผนงานยทุธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันานวตักรรม 2,023,855           

โครงการ : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอตุสาหกรรมประมง 1,976,355           

    กจิกรรมวจิยัและนวตักรรมดา้นเทคโนโลยกีารประมงเพื�อสรา้งความม ั �งค ั �งทางเศรษฐกจิ 1,976,355           

โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื�นฐานสนับสนุนการวจิยัและนวตักรรมดา้นการประมง 47,500               

    กจิกรรมพฒันาระบบโครงสรา้งพื�นฐานและปจัจยัเอื�อที�สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรม 47,500               

รวม 49,180,368          

แผนงานบคุลากร 7,224,400           

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั) 7,224,400           

    รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 7,224,400           

แผนงานพื�นฐาน 863,600              

แผนงานพื�นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 863,600              

ผลผลิต : ผลผลิตพฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 863,600              

    กจิกรรมพฒันาและบรหิารจดัการทรพัยากรสตัวน์ํ �า 863,600             

กองวจิยัและพฒันาพนัธุกรรม

สตัวนํ์�า

กองวจิยัและพฒันาประมงนํ�าจดื

กองวจิยัและพฒันาสขุภาพสตัวนํ์�า
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หน่วยงาน แผนงาน ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม  งบประมาณ(บาท)

แผนงานยทุธศาสตร์ 23,532,370          

แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า 22,882,000          

โครงการ : โครงการยกระดบัคณุภาพมาตรฐานสินคา้เกษตร 22,882,000          

    กจิกรรมพฒันาคณุภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 22,882,000          

แผนงานยทุธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันานวตักรรม 650,370              

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันาการประมง 650,370              

    กจิกรรมวจิยัและพฒันาเพื�อสรา้งองคค์วามรูพ้ื�นฐานดา้นการประมง 650,370             

รวม 31,620,370          

แผนงานบคุลากร 7,806,000           

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั) 7,806,000           

    รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 7,806,000           

แผนงานพื�นฐาน 1,474,500           

แผนงานพื�นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 1,474,500           

ผลผลิต : ผลผลิตพฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 1,474,500           

    กจิกรรมพฒันาและบรหิารจดัการทรพัยากรสตัวน์ํ �า 1,474,500           

แผนงานยทุธศาสตร์ 9,223,480           

แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า 7,664,800           

โครงการ : โครงการยกระดบัคณุภาพมาตรฐานสินคา้เกษตร 7,664,800           

    กจิกรรมพฒันาคณุภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 7,664,800           

แผนงานยทุธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันานวตักรรม 1,558,680           

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันาการประมง 297,600              

    กจิกรรมวจิยัและพฒันาเพื�อสรา้งองคค์วามรูพ้ื�นฐานดา้นการประมง 297,600             

โครงการ : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอตุสาหกรรมประมง 1,261,080           

    กจิกรรมวจิยัและนวตักรรมดา้นเทคโนโลยกีารประมงเพื�อสรา้งความม ั �งค ั �งทางเศรษฐกจิ 1,261,080           

แผนงานบูรณาการ 10,154,700          

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิติกส ์ 10,154,700          

โครงการ : โครงการพฒันาระบบการใหบ้ริการเชื�อมโยงทางอเิลก็ทรอนิกส์ 10,154,700          

    กจิกรรมพฒันาระบบการใหบ้รกิารเชื�อมโยงทางอเิลก็ทรอนกิส ์ 10,154,700          

รวม 28,658,680          

กองวจิยัและพฒันาอาหารสตัวนํ์�า

กองวจิยัและพฒันาสขุภาพสตัวนํ์�า
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หน่วยงาน แผนงาน ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม  งบประมาณ(บาท)

แผนงานยทุธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันานวตักรรม 3,337,800           

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันาการประมง 527,200              

   กจิกรรมวจิยัและพฒันาเพื�อสรา้งองคค์วามรูพ้ื�นฐานดา้นการประมง 527,200             

โครงการ : โครงการวจิยัและนวตักรรมสรา้งความเขม้แข็งดา้นการประมง 2,810,600           

   กจิกรรมวจิยัและนวตักรรมเพื�อการพฒันาสงัคมและสิ�งแวดลอ้มดา้นการประมง 2,810,600           

รวม 208,673,400         

แผนงานบคุลากร 20,786,200          

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั) 20,786,200          

    รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 20,786,200          

แผนงานพื�นฐาน 17,555,713          

แผนงานพื�นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 17,555,713          

ผลผลิต : ผลผลิตพฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 17,555,713          

    กจิกรรมพฒันาและบรหิารจดัการทรพัยากรสตัวน์ํ �า 17,555,713          

แผนงานยทุธศาสตร์ 10,838,455          

แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า 8,814,600           

โครงการ : โครงการยกระดบัคณุภาพมาตรฐานสินคา้เกษตร 2,784,100           

    กจิกรรมพฒันาคณุภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 2,784,100           

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติและการแปรรูปสตัวนํ์�า 6,030,500           

    กจิกรรมส่งเสรมิและบรหิารจดัการการผลติและการแปรรูป 6,030,500           

แผนงานยทุธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันานวตักรรม 2,023,855           

โครงการ : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอตุสาหกรรมประมง 1,976,355           

    กจิกรรมวจิยัและนวตักรรมดา้นเทคโนโลยกีารประมงเพื�อสรา้งความม ั �งค ั �งทางเศรษฐกจิ 1,976,355           

โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื�นฐานสนับสนุนการวจิยัและนวตักรรมดา้นการประมง 47,500               

    กจิกรรมพฒันาระบบโครงสรา้งพื�นฐานและปจัจยัเอื�อที�สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรม 47,500               

รวม 49,180,368          

แผนงานบคุลากร 7,224,400           

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั) 7,224,400           

    รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 7,224,400           

แผนงานพื�นฐาน 863,600              

แผนงานพื�นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 863,600              

ผลผลิต : ผลผลิตพฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 863,600              

    กจิกรรมพฒันาและบรหิารจดัการทรพัยากรสตัวน์ํ �า 863,600             

กองวจิยัและพฒันาพนัธุกรรม

สตัวนํ์�า

กองวจิยัและพฒันาประมงนํ�าจดื

กองวจิยัและพฒันาสขุภาพสตัวนํ์�า

22

หน่วยงาน แผนงาน ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม  งบประมาณ(บาท)

แผนงานยทุธศาสตร์ 23,532,370          

แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า 22,882,000          

โครงการ : โครงการยกระดบัคณุภาพมาตรฐานสินคา้เกษตร 22,882,000          

    กจิกรรมพฒันาคณุภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 22,882,000          

แผนงานยทุธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันานวตักรรม 650,370              

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันาการประมง 650,370              

    กจิกรรมวจิยัและพฒันาเพื�อสรา้งองคค์วามรูพ้ื�นฐานดา้นการประมง 650,370             

รวม 31,620,370          

แผนงานบคุลากร 7,806,000           

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั) 7,806,000           

    รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 7,806,000           

แผนงานพื�นฐาน 1,474,500           

แผนงานพื�นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 1,474,500           

ผลผลิต : ผลผลิตพฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 1,474,500           

    กจิกรรมพฒันาและบรหิารจดัการทรพัยากรสตัวน์ํ �า 1,474,500           

แผนงานยทุธศาสตร์ 9,223,480           

แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า 7,664,800           

โครงการ : โครงการยกระดบัคณุภาพมาตรฐานสินคา้เกษตร 7,664,800           

    กจิกรรมพฒันาคณุภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 7,664,800           

แผนงานยทุธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันานวตักรรม 1,558,680           

โครงการ : โครงการวจิยัและพฒันาการประมง 297,600              

    กจิกรรมวจิยัและพฒันาเพื�อสรา้งองคค์วามรูพ้ื�นฐานดา้นการประมง 297,600             

โครงการ : โครงการวจิยัและนวตักรรมในอตุสาหกรรมประมง 1,261,080           

    กจิกรรมวจิยัและนวตักรรมดา้นเทคโนโลยกีารประมงเพื�อสรา้งความม ั �งค ั �งทางเศรษฐกจิ 1,261,080           

แผนงานบูรณาการ 10,154,700          

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิติกส ์ 10,154,700          

โครงการ : โครงการพฒันาระบบการใหบ้ริการเชื�อมโยงทางอเิลก็ทรอนิกส์ 10,154,700          

    กจิกรรมพฒันาระบบการใหบ้รกิารเชื�อมโยงทางอเิลก็ทรอนกิส ์ 10,154,700          

รวม 28,658,680          

กองวจิยัและพฒันาอาหารสตัวนํ์�า

กองวจิยัและพฒันาสขุภาพสตัวนํ์�า
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หน่วยงาน แผนงาน ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม  งบประมาณ(บาท)

แผนงานบคุลากร 3,988,100           

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั) 3,988,100           

    รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 3,988,100           

แผนงานพื�นฐาน 3,313,600           

แผนงานพื�นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 3,313,600           

ผลผลิต : ผลผลิตพฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 3,313,600           

    กจิกรรมพฒันาและบรหิารจดัการทรพัยากรสตัวน์ํ �า 3,313,600           

แผนงานยทุธศาสตร์ 48,374,200          

แผนงานยทุธศาสตรป้์องกนัและแกไ้ขปญัหาที�มีผลกระทบต่อความมั �นคง 18,000,000          

โครงการ : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการทาํประมงผิดกฎหมาย 18,000,000          

    กจิกรรมป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการทาํประมงผดิกฎหมาย 18,000,000          

แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า 30,374,200          

โครงการ : โครงการยกระดบัคณุภาพมาตรฐานสินคา้เกษตร 13,486,300          

    กจิกรรมพฒันาคณุภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 13,486,300          

โครงการ : โครงการปรบัปรงุขอ้มูลทะเบียนเกษตรกร 12,506,800          

    กจิกรรมปรบัปรงุทะเบยีนเกษตรกรผูเ้พาะเลี�ยงสตัวน์ํ �า 12,506,800          

โครงการ : โครงการจดัระเบียบการทาํประมง 4,381,100           

    กจิกรรมจดัระเบยีบการทาํประมง 4,381,100           

รวม 55,675,900          

แผนงานบคุลากร 2,160,100           

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั) 2,160,100           

    รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 2,160,100           

แผนงานยทุธศาสตร์ 788,500              

แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า 788,500              

โครงการ : โครงการยกระดบัคณุภาพมาตรฐานสินคา้เกษตร 65,000               

    กจิกรรมพฒันาคณุภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 65,000               

โครงการ : โครงการจดัระเบียบการทาํประมง 723,500              

    กจิกรรมจดัระเบยีบการทาํประมง 723,500             

รวม 2,948,600           

สาํนักงานประมงพื�นที�

กรุงเทพมหานคร

ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื�อสาร

24

หน่วยงาน แผนงาน ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม  งบประมาณ(บาท)

แผนงานบคุลากร 3,357,000           

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั) 3,357,000           

    รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 3,357,000           

แผนงานพื�นฐาน 151,200              

แผนงานพื�นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 151,200              

ผลผลิต : ผลผลิตพฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 151,200              

    กจิกรรมพฒันาและบรหิารจดัการทรพัยากรสตัวน์ํ �า 151,200             

แผนงานยทุธศาสตร์ 5,200,000           

แผนงานยทุธศาสตรป้์องกนัและแกไ้ขปญัหาที�มีผลกระทบต่อความมั �นคง 5,200,000           

โครงการ : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการทาํประมงผิดกฎหมาย 5,200,000           

    กจิกรรมป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการทาํประมงผดิกฎหมาย 5,200,000           

รวม 8,708,200           

กลุ่มตรวจสอบภายใน แผนงานบคุลากร 683,900              

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั) 683,900              

    รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 683,900             

แผนงานพื�นฐาน 113,400              

แผนงานพื�นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 113,400              

ผลผลิต : ผลผลิตพฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 113,400              

    กจิกรรมพฒันาและบรหิารจดัการทรพัยากรสตัวน์ํ �า 113,400             

แผนงานยทุธศาสตร์ 900,000              

แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า 900,000              

โครงการ : โครงการยกระดบัคณุภาพมาตรฐานสินคา้เกษตร 311,200              

    กจิกรรมพฒันาคณุภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 311,200             

โครงการ : โครงการจดัระเบียบการทาํประมง 588,800              

    กจิกรรมจดัระเบยีบการทาํประมง 588,800             

รวม 1,697,300           

กองควบคมุการประมงนอก

น่านนํ�าและการขนถ่ายสตัวนํ์�า
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หน่วยงาน แผนงาน ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม  งบประมาณ(บาท)

แผนงานบคุลากร 3,988,100           

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั) 3,988,100           

    รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 3,988,100           

แผนงานพื�นฐาน 3,313,600           

แผนงานพื�นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 3,313,600           

ผลผลิต : ผลผลิตพฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 3,313,600           

    กจิกรรมพฒันาและบรหิารจดัการทรพัยากรสตัวน์ํ �า 3,313,600           

แผนงานยทุธศาสตร์ 48,374,200          

แผนงานยทุธศาสตรป้์องกนัและแกไ้ขปญัหาที�มีผลกระทบต่อความมั �นคง 18,000,000          

โครงการ : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการทาํประมงผิดกฎหมาย 18,000,000          

    กจิกรรมป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการทาํประมงผดิกฎหมาย 18,000,000          

แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า 30,374,200          

โครงการ : โครงการยกระดบัคณุภาพมาตรฐานสินคา้เกษตร 13,486,300          

    กจิกรรมพฒันาคณุภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 13,486,300          

โครงการ : โครงการปรบัปรงุขอ้มูลทะเบียนเกษตรกร 12,506,800          

    กจิกรรมปรบัปรงุทะเบยีนเกษตรกรผูเ้พาะเลี�ยงสตัวน์ํ �า 12,506,800          

โครงการ : โครงการจดัระเบียบการทาํประมง 4,381,100           

    กจิกรรมจดัระเบยีบการทาํประมง 4,381,100           

รวม 55,675,900          

แผนงานบคุลากร 2,160,100           

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั) 2,160,100           

    รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 2,160,100           

แผนงานยทุธศาสตร์ 788,500              

แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า 788,500              

โครงการ : โครงการยกระดบัคณุภาพมาตรฐานสินคา้เกษตร 65,000               

    กจิกรรมพฒันาคณุภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 65,000               

โครงการ : โครงการจดัระเบียบการทาํประมง 723,500              

    กจิกรรมจดัระเบยีบการทาํประมง 723,500             

รวม 2,948,600           

สาํนักงานประมงพื�นที�

กรุงเทพมหานคร

ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื�อสาร
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หน่วยงาน แผนงาน ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม  งบประมาณ(บาท)

แผนงานบคุลากร 3,357,000           

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั) 3,357,000           

    รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 3,357,000           

แผนงานพื�นฐาน 151,200              

แผนงานพื�นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 151,200              

ผลผลิต : ผลผลิตพฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 151,200              

    กจิกรรมพฒันาและบรหิารจดัการทรพัยากรสตัวน์ํ �า 151,200             

แผนงานยทุธศาสตร์ 5,200,000           

แผนงานยทุธศาสตรป้์องกนัและแกไ้ขปญัหาที�มีผลกระทบต่อความมั �นคง 5,200,000           

โครงการ : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการทาํประมงผิดกฎหมาย 5,200,000           

    กจิกรรมป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการทาํประมงผดิกฎหมาย 5,200,000           

รวม 8,708,200           

กลุ่มตรวจสอบภายใน แผนงานบคุลากร 683,900              

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั) 683,900              

    รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 683,900             

แผนงานพื�นฐาน 113,400              

แผนงานพื�นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 113,400              

ผลผลิต : ผลผลิตพฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 113,400              

    กจิกรรมพฒันาและบรหิารจดัการทรพัยากรสตัวน์ํ �า 113,400             

แผนงานยทุธศาสตร์ 900,000              

แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า 900,000              

โครงการ : โครงการยกระดบัคณุภาพมาตรฐานสินคา้เกษตร 311,200              

    กจิกรรมพฒันาคณุภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 311,200             

โครงการ : โครงการจดัระเบียบการทาํประมง 588,800              

    กจิกรรมจดัระเบยีบการทาํประมง 588,800             

รวม 1,697,300           

กองควบคมุการประมงนอก

น่านนํ�าและการขนถ่ายสตัวนํ์�า
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หน่วยงาน แผนงาน ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม  งบประมาณ(บาท)

กลุ่มพฒันาระบบบรหิาร แผนงานบคุลากร 611,700              

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั) 611,700              

    รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 611,700             

แผนงานยทุธศาสตร์ 663,800              

แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า 663,800              

โครงการ : โครงการยกระดบัคณุภาพมาตรฐานสินคา้เกษตร 663,800              

    กจิกรรมพฒันาคณุภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 663,800             

รวม 1,275,500           
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หน่วยงาน แผนงาน ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม  งบประมาณ(บาท)

กลุ่มพฒันาระบบบรหิาร แผนงานบคุลากร 611,700              

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั) 611,700              

    รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 611,700             

แผนงานยทุธศาสตร์ 663,800              

แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า 663,800              

โครงการ : โครงการยกระดบัคณุภาพมาตรฐานสินคา้เกษตร 663,800              

    กจิกรรมพฒันาคณุภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 663,800             

รวม 1,275,500           
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30

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที�นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ�และประโยชน์ที�คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

ลา้นตนั 2.64

ผลสมัฤทธิ�และประโยชน์ที�คาดว่าจะไดร้บั

(1) ผลสมัฤทธิ� : ฟื� นฟูทรพัยากรสตัวน์ํ�าใหอ้ยู่ในระดบัที�ทาํการประมง

ไดอ้ย่างย ั �งยนื รวมท ั�งส่งเสริมพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวน์ํ �าใหเ้กษตรกรมี

ผลผลติสตัวน์ํ �าเฉลี�ยต่อไร่เพิ�มขึ�น และตน้ทุนการเพาะเลี�ยงสตัวน์ํ �า

เฉลี�ยต่อไร่ลดลง เพื�อสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัภาคการประมง

ของประเทศ

- ตวัชี�วดั : ปริมาณทรพัยากรสตัวน์ํ�าจากการเพาะเลี�ยง

และจากการทาํประมง

4,405,900,300             

-                                         -                            

เป็นหน่วยงานที�มุง่พฒันาและบริหารการเปลี�ยนแปลง เพื�อนาํไปสู่การประมงที�ย ั �งยนื

1. พฒันาประสทิธิภาพการผลติ เพิ�มมลูค่าของสตัวน์ํ �าและผลติภณัฑ ์และความสามารถ

ผลสมัฤทธิ�

และประโยชน์ที�คาดว่าจะไดร้บั หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ปี 2563

   ในการประกอบอาชพีของเกษตรกร

   ที�พรอ้มปฏบิตัิงานเพื�อรองรบัการเปลี�ยนแปลง

2. พฒันาเทคโนโลยกีารแปรรูปผลติภณัฑ ์ตรวจสอบคุณภาพและตรวจสอบยอ้นกลบั

3. บริหารจดัการประมงเพื�อใหม้ทีรพัยากรประมงใชป้ระโยชนไ์ดอ้ย่างย ั �งยนื

4. พฒันาการวจิยัเพื�อนาํเทคโนโลยแีละนวตักรรมถ่ายทอดสู่เกษตรกร

5. ปรบับทบาทขององคก์รและพฒันาทรพัยากรบุคคลใหม้คีวามรู ้สมรรถนะ ทกัษะ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมประมง

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563

4,093,653,300                          

30

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน

ตวัชี� วดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทั�งสิ�น ลา้นบาท 4,093.6533 4,405.9003 4,169.7313 3,879.8723 2,947.0090

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4,093.6533 4,405.9003 4,169.7313 3,879.8723 2,947.0090

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -              -              -              -              -              

1. สรา้งความมั �นคงในการประกอบอาชีพประมง

- ตวัชี�วดัเชงิปรมิาณ : เกษตรกรที�ไดร้บัการ

พฒันาและส่งเสรมิดา้นการประมง

ราย 3,500 2,910 2,910 2,910 -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 22.7642 22.4244 23.4156 23.4156 -              

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -              -              -              -              -              

2. สรา้งความสามารถในการแข่งขนัดา้นการประมง

- ตวัชี�วดัเชงิคณุภาพ : มลูค่าสนิคา้ประมงเพิ�มขึ�น รอ้ยละ 3 3 3 3 3

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3,645.4752 3,472.5341 3,466.9687 3,428.5221 2,947.0090

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -              -              -              -              -              

3. สรา้งโอกาสและความเสมอภาคใหเ้กษตรกร

ดา้นการประมง

- ตวัชี�วดัเชงิคณุภาพ : รายไดจ้ากการทาํประมง

เพิ�มขึ�นไม่นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 3 3 3 3 -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 199.7756 408.3997 471.4551 225.1926 -              

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -              -              -              -              -              

4. เพิ�มประสทิธิภาพในการบริหารจดัการ

ทรพัยากรประมง

- ตวัชี�วดัเชงิคณุภาพ : ปรมิาณสตัวน์ํ �าต่อหน่วย

ลงแรงประมง (CPUE) เฉลี�ยเพิ�มขึ�นไม่นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 1 1 1 1 -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 42.6527 32.9664 32.9664 32.9664 -              

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -              -              -              -              -              

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัชี� วดั

4. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง 

จาํแนกตามแหล่งเงนิ
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที�นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ�และประโยชน์ที�คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

ลา้นตนั 2.64

ผลสมัฤทธิ�และประโยชน์ที�คาดว่าจะไดร้บั

(1) ผลสมัฤทธิ� : ฟื� นฟูทรพัยากรสตัวน์ํ�าใหอ้ยู่ในระดบัที�ทาํการประมง

ไดอ้ย่างย ั �งยนื รวมท ั�งส่งเสริมพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวน์ํ �าใหเ้กษตรกรมี

ผลผลติสตัวน์ํ �าเฉลี�ยต่อไร่เพิ�มขึ�น และตน้ทุนการเพาะเลี�ยงสตัวน์ํ �า

เฉลี�ยต่อไร่ลดลง เพื�อสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัภาคการประมง

ของประเทศ

- ตวัชี�วดั : ปริมาณทรพัยากรสตัวน์ํ�าจากการเพาะเลี�ยง

และจากการทาํประมง

4,405,900,300             

-                                         -                            

เป็นหน่วยงานที�มุง่พฒันาและบริหารการเปลี�ยนแปลง เพื�อนาํไปสู่การประมงที�ย ั �งยนื

1. พฒันาประสทิธิภาพการผลติ เพิ�มมลูค่าของสตัวน์ํ �าและผลติภณัฑ ์และความสามารถ

ผลสมัฤทธิ�

และประโยชน์ที�คาดว่าจะไดร้บั หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ปี 2563

   ในการประกอบอาชพีของเกษตรกร

   ที�พรอ้มปฏบิตัิงานเพื�อรองรบัการเปลี�ยนแปลง

2. พฒันาเทคโนโลยกีารแปรรูปผลติภณัฑ ์ตรวจสอบคุณภาพและตรวจสอบยอ้นกลบั

3. บริหารจดัการประมงเพื�อใหม้ทีรพัยากรประมงใชป้ระโยชนไ์ดอ้ย่างย ั �งยนื

4. พฒันาการวจิยัเพื�อนาํเทคโนโลยแีละนวตักรรมถ่ายทอดสู่เกษตรกร

5. ปรบับทบาทขององคก์รและพฒันาทรพัยากรบุคคลใหม้คีวามรู ้สมรรถนะ ทกัษะ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมประมง

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563

4,093,653,300                          
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เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน

ตวัชี� วดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทั�งสิ�น ลา้นบาท 4,093.6533 4,405.9003 4,169.7313 3,879.8723 2,947.0090

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4,093.6533 4,405.9003 4,169.7313 3,879.8723 2,947.0090

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -              -              -              -              -              

1. สรา้งความมั �นคงในการประกอบอาชีพประมง

- ตวัชี�วดัเชงิปรมิาณ : เกษตรกรที�ไดร้บัการ

พฒันาและส่งเสรมิดา้นการประมง

ราย 3,500 2,910 2,910 2,910 -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 22.7642 22.4244 23.4156 23.4156 -              

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -              -              -              -              -              

2. สรา้งความสามารถในการแข่งขนัดา้นการประมง

- ตวัชี�วดัเชงิคณุภาพ : มลูค่าสนิคา้ประมงเพิ�มขึ�น รอ้ยละ 3 3 3 3 3

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3,645.4752 3,472.5341 3,466.9687 3,428.5221 2,947.0090

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -              -              -              -              -              

3. สรา้งโอกาสและความเสมอภาคใหเ้กษตรกร

ดา้นการประมง

- ตวัชี�วดัเชงิคณุภาพ : รายไดจ้ากการทาํประมง

เพิ�มขึ�นไม่นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 3 3 3 3 -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 199.7756 408.3997 471.4551 225.1926 -              

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -              -              -              -              -              

4. เพิ�มประสทิธิภาพในการบริหารจดัการ

ทรพัยากรประมง

- ตวัชี�วดัเชงิคณุภาพ : ปรมิาณสตัวน์ํ �าต่อหน่วย

ลงแรงประมง (CPUE) เฉลี�ยเพิ�มขึ�นไม่นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 1 1 1 1 -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 42.6527 32.9664 32.9664 32.9664 -              

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -              -              -              -              -              

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัชี� วดั

4. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง 

จาํแนกตามแหล่งเงนิ
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เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน

ตวัชี� วดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัชี� วดั

5. แรงงานประมงไดร้บัการคุม้ครอง

- ตวัชี�วดัเชงิปรมิาณ : แรงงานประมงไดร้บัการ

คุม้ครองผ่านระบบการออกหนงัสอืคนประจาํเรอื

สาํหรบัต่างดา้ว

ราย 50,000 50,000 50,000 50,000 -

- ตวัชี�วดัเชงิคณุภาพ : รอ้ยละของประสทิธิภาพ

ในการดาํเนนิคดใีหเ้ป็นไปตามที�กฎหมายกาํหนด

รอ้ยละ 90 100 100 100 -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 182.9856 464.6258 169.7756 169.7756 -              

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -              -              -              -              -              

6. เพิ�มศกัยภาพเกษตรกรและผูป้ระกอบการ

- ตวัชี�วดัเชงิปรมิาณ : ผูป้ระกอบการไดร้บั

องคค์วามรูด้า้นเทคโนโลยอีตุสาหกรรมสตัวน์ํ �า

ราย - 200 200 - -

- ตวัชี�วดัเชงิคณุภาพ : ผูป้ระกอบการมคีวาม

พรอ้มในการพฒันาศกัยภาพตามแผนพฒันาดา้น

ธุรกจิการตลาดและแผนพฒันาดา้นเทคโนโลยี

อตุสาหกรรมสตัวน์ํ �า

ราย - 20 20 - -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -              4.9499 5.1499 -              -              

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -              -              -              -              -              

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาํแนกตามกลุม่งบประมาณรายจา่ย

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566- จบ

แผนงานพื�นฐาน 1 34.2285    157.0473    -          -           -           

1. ผลผลติ : พฒันาศกัยภาพดา้น

การประมง

1 34.2285       157.0473      -            -              -             

แผนงานยทุธศาสตร ์ 1 201.4875   246.2625    -          -           -           

1. โครงการ : โครงการสง่เสริมการ

ดาํเนินงานอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ

1 201.4875     246.2625      -            -              -             

รวมท ั�งสิ�น 2 235.7160   403.3098    -          -           -           

เหตผุลความจาํเป็นในการต ั�งงบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื�นฐาน

2. แผนงานยทุธศาสตร ์

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ และวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมสู่

สากล

4,949,900                   

แผนงานบูรณาการพฒันาและสง่เสริมเศรษฐกจิฐานราก 133,861,300                

   1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที�ตอ้งดาํเนินการต่อเนื�อง  จาํนวน  1 รายการ  

เป็นเงนิ  34,228,500  บาท

   1. เป็นรายการที�ดาํเนินการไมแ่ลว้เสร็จใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  

เป็นเงนิ  201,487,500  บาท

แผนงานบูรณาการพฒันาพื�นที�เขตเศรษฐกจิพเิศษ 16,636,800                  

แผนงานบูรณาการพฒันาพื�นที�ระดบัภาค 16,527,700                  

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส ์ 18,866,400                  

แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งการเตบิโตอย่างย ั �งยนืบนสงัคมเศรษฐกจิภาคทะเล 32,966,400                  

3. งบประมาณรายจา่ยบูรณาการ 213,266,500                

แผนงานบูรณาการขบัเคลื�อนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 22,424,400                  

แผนงานยุทธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า 606,742,500                

แผนงานยุทธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันานวตักรรม 23,483,700                  

แผนงานยุทธศาสตรเ์สริมสรา้งพลงัทางสงัคม 274,538,400                

แผนงานพื�นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั 526,706,000                

แผนงานยุทธศาสตรก์ารจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 16,400,000                  

แผนงานยุทธศาสตรป้์องกนัและแกไ้ขปญัหาที�มผีลกระทบต่อความม ั �นคง 448,225,800                

1. งบประมาณรายจา่ยบคุลากร 2,263,571,000              

2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 1,929,062,800              
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เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน

ตวัชี� วดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัชี� วดั

5. แรงงานประมงไดร้บัการคุม้ครอง

- ตวัชี�วดัเชงิปรมิาณ : แรงงานประมงไดร้บัการ

คุม้ครองผ่านระบบการออกหนงัสอืคนประจาํเรอื

สาํหรบัต่างดา้ว

ราย 50,000 50,000 50,000 50,000 -

- ตวัชี�วดัเชงิคณุภาพ : รอ้ยละของประสทิธิภาพ

ในการดาํเนนิคดใีหเ้ป็นไปตามที�กฎหมายกาํหนด

รอ้ยละ 90 100 100 100 -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 182.9856 464.6258 169.7756 169.7756 -              

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -              -              -              -              -              

6. เพิ�มศกัยภาพเกษตรกรและผูป้ระกอบการ

- ตวัชี�วดัเชงิปรมิาณ : ผูป้ระกอบการไดร้บั

องคค์วามรูด้า้นเทคโนโลยอีตุสาหกรรมสตัวน์ํ �า

ราย - 200 200 - -

- ตวัชี�วดัเชงิคณุภาพ : ผูป้ระกอบการมคีวาม

พรอ้มในการพฒันาศกัยภาพตามแผนพฒันาดา้น

ธุรกจิการตลาดและแผนพฒันาดา้นเทคโนโลยี

อตุสาหกรรมสตัวน์ํ �า

ราย - 20 20 - -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -              4.9499 5.1499 -              -              

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -              -              -              -              -              

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาํแนกตามกลุม่งบประมาณรายจา่ย

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566- จบ

แผนงานพื�นฐาน 1 34.2285    157.0473    -          -           -           

1. ผลผลติ : พฒันาศกัยภาพดา้น

การประมง

1 34.2285       157.0473      -            -              -             

แผนงานยทุธศาสตร ์ 1 201.4875   246.2625    -          -           -           

1. โครงการ : โครงการสง่เสริมการ

ดาํเนินงานอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ

1 201.4875     246.2625      -            -              -             

รวมท ั�งสิ�น 2 235.7160   403.3098    -          -           -           

เหตผุลความจาํเป็นในการต ั�งงบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื�นฐาน

2. แผนงานยทุธศาสตร ์

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ และวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมสู่

สากล

4,949,900                   

แผนงานบูรณาการพฒันาและสง่เสริมเศรษฐกจิฐานราก 133,861,300                

   1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที�ตอ้งดาํเนินการต่อเนื�อง  จาํนวน  1 รายการ  

เป็นเงนิ  34,228,500  บาท

   1. เป็นรายการที�ดาํเนินการไมแ่ลว้เสร็จใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  

เป็นเงนิ  201,487,500  บาท

แผนงานบูรณาการพฒันาพื�นที�เขตเศรษฐกจิพเิศษ 16,636,800                  

แผนงานบูรณาการพฒันาพื�นที�ระดบัภาค 16,527,700                  

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส ์ 18,866,400                  

แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งการเตบิโตอย่างย ั �งยนืบนสงัคมเศรษฐกจิภาคทะเล 32,966,400                  

3. งบประมาณรายจา่ยบูรณาการ 213,266,500                

แผนงานบูรณาการขบัเคลื�อนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 22,424,400                  

แผนงานยุทธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า 606,742,500                

แผนงานยุทธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันานวตักรรม 23,483,700                  

แผนงานยุทธศาสตรเ์สริมสรา้งพลงัทางสงัคม 274,538,400                

แผนงานพื�นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั 526,706,000                

แผนงานยุทธศาสตรก์ารจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 16,400,000                  

แผนงานยุทธศาสตรป้์องกนัและแกไ้ขปญัหาที�มผีลกระทบต่อความม ั �นคง 448,225,800                

1. งบประมาณรายจา่ยบคุลากร 2,263,571,000              

2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 1,929,062,800              
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แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื�น รวม

รวมทั�งสิ�น 2,189.8003 1,226.3648 467.5800 436.8834 85.2718 4,405.9003

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 2,189.8003 73.7707 -           -             -             2,263.5710

2. แผนงานพื�นฐานดา้นการสรา้งความสามารถใน

การแข่งขนั

-            209.6574 160.1792 114.6532 42.2162 526.7060

ผลผลติที� 1 : พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง           -   209.6574 160.1792 114.6532 42.2162 526.7060

3. แผนงานยุทธศาสตรก์ารจดัการปญัหา

แรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์

-            16.4000 -           -             -             16.4000

โครงการที� 1 : โครงการจดัการปญัหาแรงงาน

ต่างดา้วและการคา้มนุษยด์า้นการประมง

          -   16.4000         -              -             -   16.4000

4. แผนงานยุทธศาสตรป้์องกนัและแกไ้ขปญัหาที�

มีผลกระทบต่อความมั �นคง

-            145.1908 -           294.8502 8.1848 448.2258

โครงการที� 1 : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา

การทาํประมงผดิกฎหมาย

          -   145.1908         -   294.8502 8.1848 448.2258

5. แผนงานยุทธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า -            535.0647 63.0846 3.5000 5.0932 606.7425

โครงการที� 1 : โครงการยกระดบัคุณภาพ

มาตรฐานสนิคา้เกษตร

          -   273.7324 9.9188            -   5.0932 288.7444

โครงการที� 2 : โครงการปรบัปรุงขอ้มูลทะเบยีน

เกษตรกร

          -   5.0950 8.0868            -             -   13.1818

โครงการที� 3 : โครงการธนาคารสนิคา้เกษตร           -   9.2000         -   3.5000           -   12.7000

โครงการที� 4 : โครงการพฒันาศกัยภาพ

กระบวนการผลติและการแปรรูปสตัวน์ํ �า

          -   36.9319         -              -             -   36.9319

โครงการที� 5 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตร

แบบแปลงใหญ่

          -   55.0630         -              -             -   55.0630

โครงการที� 6 : โครงการบริหารจดัการ

การผลติสนิคา้เกษตรตามแผนที�เกษตร

เพื�อการบริหารจดัการเชงิรุก (Agri-Map)

          -   17.0000         -              -             -   17.0000

โครงการที� 7 : โครงการพฒันาเกษตรกรรมยั �งยนื           -   6.6530         -              -             -   6.6530

โครงการที� 8 : โครงการจดัระเบยีบการทาํประมง           -   131.3894 45.0790            -             -   176.4684

6. แผนงานยุทธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันา

นวตักรรม

-            19.6362 3.8475 -             -             23.4837

โครงการที� 1 : โครงการวจิยัและพฒันาการ

ประมง

          -   8.0894         -              -             -   8.0894

          หน่วย : ลา้นบาท 
งบรายจา่ย

7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย

34

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื�น รวม

งบรายจา่ย

โครงการที� 2 : โครงการวจิยัและนวตักรรมสรา้ง

ความเขม้แขง็ดา้นการประมง

          -   2.8106         -              -             -   2.8106

โครงการที� 3 : โครงการวจิยัและนวตักรรมใน

อตุสาหกรรมประมง

          -   8.7362         -              -             -   8.7362

โครงการที� 4 : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื�นฐาน

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมดา้นการประมง

          -             -   3.8475            -             -   3.8475

7. แผนงานยุทธศาสตรเ์สริมสรา้งพลงัทางสงัคม -            50.3481 205.2071 -             18.9832 274.5384

โครงการที� 1 : โครงการพฒันาพื�นที�โครงการ

หลวง

          -   2.8183 0.8614            -             -   3.6797

โครงการที� 2 : โครงการส่งเสริมการดาํเนินงาน

อนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ

          -   46.0178 204.3457            -   18.9832 269.3467

โครงการที� 3 : โครงการสืบสานรกัษาและต่อยอด

เศรษฐกจิพอเพยีง

          -   1.5120         -              -             -   1.5120

8. แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งการเติบโต

อย่างย ั �งยืนบนสงัคมเศรษฐกจิภาคทะเล

-            22.1720 -           -             10.7944 32.9664

โครงการที� 1 : โครงการบริหารจดัการประมง

ทะเลอย่างย ั �งยนื

          -   22.1720         -              -   10.7944 32.9664

9. แผนงานบูรณาการขบัเคลื�อนการแกไ้ขปญัหา

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

-            22.4244 -           -             -             22.4244

โครงการที� 1 : โครงการพฒันาเศรษฐกจิและ

ส่งเสริมศกัยภาพพื�นที�จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

          -   22.4244         -              -             -   22.4244

10. แผนงานบูรณาการพฒันาพื�นที�

เขตเศรษฐกจิพเิศษ

-            4.9760 11.6608 -             -             16.6368

โครงการที� 1 : โครงการพฒันาด่านเขต

เศรษฐกจิพเิศษ

          -   4.9760 11.6608            -             -   16.6368

11. แผนงานบูรณาการพฒันาพื�นที�ระดบัภาค -            10.7933 4.7344 1.0000 -             16.5277

โครงการที� 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรอนิทรีย์           -   3.4968         -              -             -   3.4968

โครงการที� 2 : โครงการพฒันาและส่งเสริม

การเกษตร

          -   3.9146 4.7344            -             -   8.6490

โครงการที� 3 : โครงการเพิ�มศกัยภาพการผลติ

ขา้วหอมมะลทิุ่งกลุารอ้งไห ้สู่มาตรฐานเกษตร

อนิทรีย ์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

          -   3.3819         -   1.0000           -   4.3819
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35

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื�น รวม

รวมทั�งสิ�น 2,189.8003 1,226.3648 467.5800 436.8834 85.2718 4,405.9003

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 2,189.8003 73.7707 -           -             -             2,263.5710

2. แผนงานพื�นฐานดา้นการสรา้งความสามารถใน

การแข่งขนั

-            209.6574 160.1792 114.6532 42.2162 526.7060

ผลผลติที� 1 : พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง           -   209.6574 160.1792 114.6532 42.2162 526.7060

3. แผนงานยุทธศาสตรก์ารจดัการปญัหา

แรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์

-            16.4000 -           -             -             16.4000

โครงการที� 1 : โครงการจดัการปญัหาแรงงาน

ต่างดา้วและการคา้มนุษยด์า้นการประมง

          -   16.4000         -              -             -   16.4000

4. แผนงานยุทธศาสตรป้์องกนัและแกไ้ขปญัหาที�

มีผลกระทบต่อความมั �นคง

-            145.1908 -           294.8502 8.1848 448.2258

โครงการที� 1 : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา

การทาํประมงผดิกฎหมาย

          -   145.1908         -   294.8502 8.1848 448.2258

5. แผนงานยุทธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า -            535.0647 63.0846 3.5000 5.0932 606.7425

โครงการที� 1 : โครงการยกระดบัคุณภาพ

มาตรฐานสนิคา้เกษตร

          -   273.7324 9.9188            -   5.0932 288.7444

โครงการที� 2 : โครงการปรบัปรุงขอ้มูลทะเบยีน

เกษตรกร

          -   5.0950 8.0868            -             -   13.1818

โครงการที� 3 : โครงการธนาคารสนิคา้เกษตร           -   9.2000         -   3.5000           -   12.7000

โครงการที� 4 : โครงการพฒันาศกัยภาพ

กระบวนการผลติและการแปรรูปสตัวน์ํ �า

          -   36.9319         -              -             -   36.9319

โครงการที� 5 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตร

แบบแปลงใหญ่

          -   55.0630         -              -             -   55.0630

โครงการที� 6 : โครงการบริหารจดัการ

การผลติสนิคา้เกษตรตามแผนที�เกษตร

เพื�อการบริหารจดัการเชงิรุก (Agri-Map)

          -   17.0000         -              -             -   17.0000

โครงการที� 7 : โครงการพฒันาเกษตรกรรมยั �งยนื           -   6.6530         -              -             -   6.6530

โครงการที� 8 : โครงการจดัระเบยีบการทาํประมง           -   131.3894 45.0790            -             -   176.4684

6. แผนงานยุทธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันา

นวตักรรม

-            19.6362 3.8475 -             -             23.4837

โครงการที� 1 : โครงการวจิยัและพฒันาการ

ประมง

          -   8.0894         -              -             -   8.0894

          หน่วย : ลา้นบาท 
งบรายจา่ย

7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย
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แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื�น รวม

งบรายจา่ย

โครงการที� 2 : โครงการวจิยัและนวตักรรมสรา้ง

ความเขม้แขง็ดา้นการประมง

          -   2.8106         -              -             -   2.8106

โครงการที� 3 : โครงการวจิยัและนวตักรรมใน

อตุสาหกรรมประมง

          -   8.7362         -              -             -   8.7362

โครงการที� 4 : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื�นฐาน

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมดา้นการประมง

          -             -   3.8475            -             -   3.8475

7. แผนงานยุทธศาสตรเ์สริมสรา้งพลงัทางสงัคม -            50.3481 205.2071 -             18.9832 274.5384

โครงการที� 1 : โครงการพฒันาพื�นที�โครงการ

หลวง

          -   2.8183 0.8614            -             -   3.6797

โครงการที� 2 : โครงการส่งเสริมการดาํเนินงาน

อนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ

          -   46.0178 204.3457            -   18.9832 269.3467

โครงการที� 3 : โครงการสืบสานรกัษาและต่อยอด

เศรษฐกจิพอเพยีง

          -   1.5120         -              -             -   1.5120

8. แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งการเติบโต

อย่างย ั �งยืนบนสงัคมเศรษฐกจิภาคทะเล

-            22.1720 -           -             10.7944 32.9664

โครงการที� 1 : โครงการบริหารจดัการประมง

ทะเลอย่างย ั �งยนื

          -   22.1720         -              -   10.7944 32.9664

9. แผนงานบูรณาการขบัเคลื�อนการแกไ้ขปญัหา

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

-            22.4244 -           -             -             22.4244

โครงการที� 1 : โครงการพฒันาเศรษฐกจิและ

ส่งเสริมศกัยภาพพื�นที�จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

          -   22.4244         -              -             -   22.4244

10. แผนงานบูรณาการพฒันาพื�นที�

เขตเศรษฐกจิพเิศษ

-            4.9760 11.6608 -             -             16.6368

โครงการที� 1 : โครงการพฒันาด่านเขต

เศรษฐกจิพเิศษ

          -   4.9760 11.6608            -             -   16.6368

11. แผนงานบูรณาการพฒันาพื�นที�ระดบัภาค -            10.7933 4.7344 1.0000 -             16.5277

โครงการที� 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรอนิทรีย์           -   3.4968         -              -             -   3.4968

โครงการที� 2 : โครงการพฒันาและส่งเสริม

การเกษตร

          -   3.9146 4.7344            -             -   8.6490

โครงการที� 3 : โครงการเพิ�มศกัยภาพการผลติ

ขา้วหอมมะลทิุ่งกลุารอ้งไห ้สู่มาตรฐานเกษตร

อนิทรีย ์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

          -   3.3819         -   1.0000           -   4.3819
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แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื�น รวม

งบรายจา่ย

12. แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและ

ระบบโลจสิตกิส ์

-            -             18.8664 -             -             18.8664

โครงการที� 1 : โครงการพฒันาระบบการ

ใหบ้ริการเชื�อมโยงทางอเิลก็ทรอนิกส์

          -             -   18.8664            -             -   18.8664

13. แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ และ

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมสูส่ากล

-            4.9499 -           -             -             4.9499

โครงการที� 1 : โครงการพฒันาคุณภาพ

มาตรฐานสนิคา้และบริการ

          -   4.9499         -              -             -   4.9499

14. แผนงานบูรณาการพฒันาและสง่เสรมิ

เศรษฐกจิฐานราก

-            110.9813   -           22.8800     -             133.8613  

โครงการที� 1 : โครงการพฒันาเกษตรกร

ปราดเปรื�อง (Smart Farmer)

          -   21.6400         -              -             -   21.6400

โครงการที� 2 : โครงการส่งเสริม และพฒันา

อาชพีเพื�อแกไ้ขปญัหาที�ดนิทาํกนิของเกษตรกร

          -   7.0068         -              -             -   7.0068

โครงการที� 3 : โครงการศูนยเ์รียนรูก้ารเพิ�ม

ประสทิธิภาพการผลติสินคา้เกษตร

          -   25.1370         -   8.4800           -   33.6170

โครงการที� 4 : โครงการส่งเสริมและสรา้งทกัษะ

ในการประกอบอาชพีท ั�งในและนอกภาคเกษตร

          -   55.5975         -              -             -   55.5975

โครงการที� 5 : โครงการสรา้งความเขม้แขง็กลุ่ม

การผลติดา้นการเกษตร

          -   1.6000         -   14.4000           -   16.0000
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

2,230.8935    2,263.5710    2,374.1444    2,490.6695    2,613.4764    

2,230.8935    2,263.5710    2,374.1444    2,490.6695    2,613.4764    

2,165.4662    2,189.8003    2,300.3737    2,416.8988    2,539.7057    

65.4273        73.7707        73.7707        73.7707        73.7707        

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื�น

เงนินอกงบประมาณ

รวมท ั�งสิ�น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

8.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั                  2,263,571,000

หน่วย : ลา้นบาท 

แหลง่เงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้*

8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566
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แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื�น รวม

งบรายจา่ย

12. แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและ

ระบบโลจสิตกิส ์

-            -             18.8664 -             -             18.8664

โครงการที� 1 : โครงการพฒันาระบบการ

ใหบ้ริการเชื�อมโยงทางอเิลก็ทรอนิกส์

          -             -   18.8664            -             -   18.8664

13. แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ และ

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมสูส่ากล

-            4.9499 -           -             -             4.9499

โครงการที� 1 : โครงการพฒันาคุณภาพ

มาตรฐานสนิคา้และบริการ

          -   4.9499         -              -             -   4.9499

14. แผนงานบูรณาการพฒันาและสง่เสรมิ

เศรษฐกจิฐานราก

-            110.9813   -           22.8800     -             133.8613  

โครงการที� 1 : โครงการพฒันาเกษตรกร

ปราดเปรื�อง (Smart Farmer)

          -   21.6400         -              -             -   21.6400

โครงการที� 2 : โครงการส่งเสริม และพฒันา

อาชพีเพื�อแกไ้ขปญัหาที�ดนิทาํกนิของเกษตรกร

          -   7.0068         -              -             -   7.0068

โครงการที� 3 : โครงการศูนยเ์รียนรูก้ารเพิ�ม

ประสทิธิภาพการผลติสินคา้เกษตร

          -   25.1370         -   8.4800           -   33.6170

โครงการที� 4 : โครงการส่งเสริมและสรา้งทกัษะ

ในการประกอบอาชพีท ั�งในและนอกภาคเกษตร

          -   55.5975         -              -             -   55.5975

โครงการที� 5 : โครงการสรา้งความเขม้แขง็กลุ่ม

การผลติดา้นการเกษตร

          -   1.6000         -   14.4000           -   16.0000
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

2,230.8935    2,263.5710    2,374.1444    2,490.6695    2,613.4764    

2,230.8935    2,263.5710    2,374.1444    2,490.6695    2,613.4764    

2,165.4662    2,189.8003    2,300.3737    2,416.8988    2,539.7057    

65.4273        73.7707        73.7707        73.7707        73.7707        

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื�น

เงนินอกงบประมาณ

รวมท ั�งสิ�น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

8.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั                  2,263,571,000

หน่วย : ลา้นบาท 

แหลง่เงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้*

8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566
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38

แผนงานบุคลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั) 2,263,571,000 บาท

ผลผลติ : รายการค่าใชจ้า่ยบุคลากรภาครฐั พฒันาเกษตรกรรมย ั �งยนืและเสรมิสรา้งความ

เขม้แข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

2,263,571,000 บาท

   กจิกรรม : บุคลากรภาครฐัดา้นประมง 2,263,571,000 บาท

1. งบบุคลากร 2,189,800,300     บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 1,327,433,400     บาท

1.1.1 เงนิเดือน 1,055,114,000     บาท

(1) อตัราเดมิ 3,144 อตัรา 1,002,035,300      บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่ง 15,015,600         บาท

(3) เงนิ พ.ส.ร. 3,799,100           บาท

(4) เงนิ ส.ป.พ. 2,496,000           บาท

(5) ค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 30,219,600         บาท

(6) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 1,170,400           บาท

(7) เงนิเพิ�มสาํหรบัตาํแหน่งที�มเีหตพุเิศษตาํแหน่งนิตกิร (พตก.) 6 อตัรา 378,000             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 272,319,400       บาท

(1) อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจาํ) 843 อตัรา 271,990,100        บาท

(2) เงนิ พ.ส.ร. (ค่าจา้งประจาํ) 41,300              บาท

(3) เงนิ ส.ป.พ. (ค่าจา้งประจาํ) 288,000             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 862,366,900       บาท

(1) อตัราเดมิ (พนกังานราชการ) 4,023 อตัรา 849,233,200        บาท

(2) อตัราใหม่ (พนกังานราชการ) 63 อตัรา 4,065,600           บาท

(3) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษพนกังานราชการ 536 อตัรา 9,068,100           บาท

2. งบดําเนินงาน 73,770,700         บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 73,770,700         บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 29,319,500         บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษผูป้ฏบิตังิานชายแดนภาคใต ้ 5,202,000           บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษของขา้ราชการและลูกจา้งประจาํที�ไดร้บัเงนิเดอืนเตม็ข ั�น 2,114,300           บาท

(4) เงนิ สปพ. (เงนิสวสัดกิารสาํหรบัการปฏบิตังิานประจาํสาํนกังานในพื�นที�พเิศษ) 

สาํหรบัพนกังานราชการ

144,000             บาท

(5) เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน 1,572,200           บาท

(6) เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 35,418,700         บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื�น รวม

209.6574 160.1792 114.6532 42.2162 526.7060

209.6574 160.1792 114.6532 42.2162 526.7060

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นตวั 600 550 550 550 550

 ( 442.80 )

รอ้ยละ 1 1 1.1 1.2 1.3

 ( - )

ลา้นบาท 593.2390 526.7060 508.1887 353.2170 333.5326

ลา้นบาท 593.2390 526.7060 508.1887 353.2170 333.5326

ลา้นบาท 252.5685 209.6574 209.6574 209.6574 209.6574

ลา้นบาท 195.3032 160.1792 157.0473 -               -           

ลา้นบาท 121.4642 114.6532 114.6532 114.6532 114.6532

ลา้นบาท 23.9031 42.2162 26.8308 28.9064 9.2220

ลา้นบาท -              -            -                 -               -            

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

เงนินอกงบประมาณ

รวมท ั�งสิ�น

เงนิงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : ปริมาณสตัวน์ํ �าต่อหน่วย

ลงแรงประมง(CPUE) เฉลี�ยเพิ�มขึ�นไม่

นอ้ยกวา่

เชงิปริมาณ : ผลติลูกพนัธุส์ตัวน์ํ �า

      - งบดาํเนินงาน

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมท ั�งสิ�น

1. พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ํ �า

ตวัชี� วดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

8.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ 

จาํแนกตามแหลง่เงนิ

8.2  แผนงานพื�นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั                    526,706,000

8.2.1  ผลผลติที� 1 :  พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง                    526,706,000

หน่วย:ลา้นบาท

เพื�อพฒันาและฟื� นฟูทรพัยากรสตัวน์ํ �า แหลง่ประมง รวมท ั�งการบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ํ �าเพื�อใหค้งความ

อดุมสมบูรณ์และใชป้ระโยชนอ์ย่างย ั �งยนื
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แผนงานบุคลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั) 2,263,571,000 บาท

ผลผลติ : รายการค่าใชจ้า่ยบุคลากรภาครฐั พฒันาเกษตรกรรมย ั �งยนืและเสรมิสรา้งความ

เขม้แข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

2,263,571,000 บาท

   กจิกรรม : บุคลากรภาครฐัดา้นประมง 2,263,571,000 บาท

1. งบบุคลากร 2,189,800,300     บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 1,327,433,400     บาท

1.1.1 เงนิเดือน 1,055,114,000     บาท

(1) อตัราเดมิ 3,144 อตัรา 1,002,035,300      บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่ง 15,015,600         บาท

(3) เงนิ พ.ส.ร. 3,799,100           บาท

(4) เงนิ ส.ป.พ. 2,496,000           บาท

(5) ค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 30,219,600         บาท

(6) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 1,170,400           บาท

(7) เงนิเพิ�มสาํหรบัตาํแหน่งที�มเีหตพุเิศษตาํแหน่งนิตกิร (พตก.) 6 อตัรา 378,000             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 272,319,400       บาท

(1) อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจาํ) 843 อตัรา 271,990,100        บาท

(2) เงนิ พ.ส.ร. (ค่าจา้งประจาํ) 41,300              บาท

(3) เงนิ ส.ป.พ. (ค่าจา้งประจาํ) 288,000             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 862,366,900       บาท

(1) อตัราเดมิ (พนกังานราชการ) 4,023 อตัรา 849,233,200        บาท

(2) อตัราใหม่ (พนกังานราชการ) 63 อตัรา 4,065,600           บาท

(3) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษพนกังานราชการ 536 อตัรา 9,068,100           บาท

2. งบดําเนินงาน 73,770,700         บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 73,770,700         บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 29,319,500         บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษผูป้ฏบิตังิานชายแดนภาคใต ้ 5,202,000           บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษของขา้ราชการและลูกจา้งประจาํที�ไดร้บัเงนิเดอืนเตม็ข ั�น 2,114,300           บาท

(4) เงนิ สปพ. (เงนิสวสัดกิารสาํหรบัการปฏบิตังิานประจาํสาํนกังานในพื�นที�พเิศษ) 

สาํหรบัพนกังานราชการ

144,000             บาท

(5) เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน 1,572,200           บาท

(6) เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 35,418,700         บาท

38

บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื�น รวม

209.6574 160.1792 114.6532 42.2162 526.7060

209.6574 160.1792 114.6532 42.2162 526.7060

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นตวั 600 550 550 550 550

 ( 442.80 )

รอ้ยละ 1 1 1.1 1.2 1.3

 ( - )

ลา้นบาท 593.2390 526.7060 508.1887 353.2170 333.5326

ลา้นบาท 593.2390 526.7060 508.1887 353.2170 333.5326

ลา้นบาท 252.5685 209.6574 209.6574 209.6574 209.6574

ลา้นบาท 195.3032 160.1792 157.0473 -               -           

ลา้นบาท 121.4642 114.6532 114.6532 114.6532 114.6532

ลา้นบาท 23.9031 42.2162 26.8308 28.9064 9.2220

ลา้นบาท -              -            -                 -               -            

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

เงนินอกงบประมาณ

รวมท ั�งสิ�น

เงนิงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : ปริมาณสตัวน์ํ �าต่อหน่วย

ลงแรงประมง(CPUE) เฉลี�ยเพิ�มขึ�นไม่

นอ้ยกวา่

เชงิปริมาณ : ผลติลูกพนัธุส์ตัวน์ํ �า

      - งบดาํเนินงาน

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมท ั�งสิ�น

1. พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ํ �า

ตวัชี� วดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

8.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ 

จาํแนกตามแหลง่เงนิ

8.2  แผนงานพื�นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั                    526,706,000

8.2.1  ผลผลติที� 1 :  พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง                    526,706,000

หน่วย:ลา้นบาท

เพื�อพฒันาและฟื� นฟูทรพัยากรสตัวน์ํ �า แหลง่ประมง รวมท ั�งการบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ํ �าเพื�อใหค้งความ

อดุมสมบูรณ์และใชป้ระโยชนอ์ย่างย ั �งยนื
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แผนงานพื�นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 526,706,000 บาท

ผลผลติ : พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 526,706,000 บาท

   กจิกรรม : พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวนํ์�า 526,706,000 บาท

1. งบดําเนินงาน 209,657,400          บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 87,028,800           บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 2,845,200             บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,600,800             บาท

(3) ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าเช่าที�พกัและค่าพาหนะ 2,540,000             บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนสง่ 3,776,300             บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 2,310,000             บาท

(6) ค่าซ่อมแซมสิ�งก่อสรา้ง 1,192,000             บาท

(7) ค่าจา้งเหมาบริการ 13,948,000           บาท

(8) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 801,000               บาท

(9) วสัดุสาํนกังาน 1,700,000             บาท

(10) วสัดุเชื�อเพลงิและหลอ่ลื�น 18,190,500           บาท

(11) วสัดุก่อสรา้ง 2,200,000             บาท

(12) วสัดุงานบา้นงานครวั 1,700,000             บาท

(13) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 850,000               บาท

(14) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 2,935,000             บาท

(15) วสัดุคอมพวิเตอร์ 754,500               บาท

(16) วสัดุการเกษตร 29,685,500           บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 122,628,600          บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 95,271,200           บาท

(2) ค่าประปา 8,385,600             บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 10,255,400           บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 2,826,000             บาท

(5) ค่าบรกิารสื�อสารและโทรคมนาคม 5,890,400             บาท

2. งบลงทุน 160,179,200          บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที�ดินและสิ�งกอ่สรา้ง 160,179,200          บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 62,216,100           บาท

40

กลุม่ตรวจสอบภายใน 113,400 บาท
กรุงเทพมหานคร 113,400 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 113,400 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊สาํหรบังานประมวลผล พรอ้มชุด

โปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

37,800 บาท

(2) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 1 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 2 ชุด

75,600 บาท

กองกฏหมาย 151,200 บาท
กรุงเทพมหานคร 151,200 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 151,200 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊สาํหรบังานประมวลผล พรอ้มชุด

โปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

37,800 บาท

(2) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานสาํนกังาน (จอแสดงขนาดไมน่อ้ย

กวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรม

จดัการสาํนกังาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 3 ชุด

98,400 บาท

(3) เครื�องพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดาํ ชนิด Network แบบที� 2  

(38 หนา้/นาท)ี  แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 1 เครื�อง

15,000 บาท

กองการเจา้หนา้ที� 236,800 บาท

กรุงเทพมหานคร 236,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 236,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 1 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 5 ชุด

189,000 บาท

(2) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานสาํนกังาน (จอแสดงขนาดไมน่อ้ย

กวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรม

จดัการสาํนกังาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

32,800 บาท

(3) เครื�องพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดาํ ชนิด Network แบบที� 2 

(38 หนา้/นาท)ี  แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 1 เครื�อง

15,000 บาท
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แผนงานพื�นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 526,706,000 บาท

ผลผลติ : พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 526,706,000 บาท

   กจิกรรม : พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวนํ์�า 526,706,000 บาท

1. งบดําเนินงาน 209,657,400          บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 87,028,800           บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 2,845,200             บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,600,800             บาท

(3) ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าเช่าที�พกัและค่าพาหนะ 2,540,000             บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนสง่ 3,776,300             บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 2,310,000             บาท

(6) ค่าซ่อมแซมสิ�งก่อสรา้ง 1,192,000             บาท

(7) ค่าจา้งเหมาบริการ 13,948,000           บาท

(8) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 801,000               บาท

(9) วสัดุสาํนกังาน 1,700,000             บาท

(10) วสัดุเชื�อเพลงิและหลอ่ลื�น 18,190,500           บาท

(11) วสัดุก่อสรา้ง 2,200,000             บาท

(12) วสัดุงานบา้นงานครวั 1,700,000             บาท

(13) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 850,000               บาท

(14) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 2,935,000             บาท

(15) วสัดุคอมพวิเตอร์ 754,500               บาท

(16) วสัดุการเกษตร 29,685,500           บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 122,628,600          บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 95,271,200           บาท

(2) ค่าประปา 8,385,600             บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 10,255,400           บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 2,826,000             บาท

(5) ค่าบรกิารสื�อสารและโทรคมนาคม 5,890,400             บาท

2. งบลงทุน 160,179,200          บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที�ดินและสิ�งกอ่สรา้ง 160,179,200          บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 62,216,100           บาท
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กลุม่ตรวจสอบภายใน 113,400 บาท
กรุงเทพมหานคร 113,400 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 113,400 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊สาํหรบังานประมวลผล พรอ้มชุด

โปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

37,800 บาท

(2) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 1 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 2 ชุด

75,600 บาท

กองกฏหมาย 151,200 บาท
กรุงเทพมหานคร 151,200 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 151,200 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊สาํหรบังานประมวลผล พรอ้มชุด

โปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

37,800 บาท

(2) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานสาํนกังาน (จอแสดงขนาดไมน่อ้ย

กวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรม

จดัการสาํนกังาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 3 ชุด

98,400 บาท

(3) เครื�องพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดาํ ชนิด Network แบบที� 2  

(38 หนา้/นาท)ี  แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 1 เครื�อง

15,000 บาท

กองการเจา้หนา้ที� 236,800 บาท

กรุงเทพมหานคร 236,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 236,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 1 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 5 ชุด

189,000 บาท

(2) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานสาํนกังาน (จอแสดงขนาดไมน่อ้ย

กวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรม

จดัการสาํนกังาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

32,800 บาท

(3) เครื�องพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดาํ ชนิด Network แบบที� 2 

(38 หนา้/นาท)ี  แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 1 เครื�อง

15,000 บาท
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กองคลงั 128,400 บาท

กรุงเทพมหานคร 128,400 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 128,400 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 1 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 3 ชุด

113,400 บาท

(2) เครื�องพมิพ ์Multifunction เลเซอร ์หรอื LED ส ีแขวงลาดยาว 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 1 เครื�อง

15,000 บาท

กองควบคุมการคา้สตัวนํ์�าและปจัจยัการผลติ 761,200 บาท

ด่านตรวจสตัวนํ์�าจงัหวดักาญจนบุรี 45,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 45,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลบา้นเก่า อาํเภอเมอืง

กาญจนบุร ีจงัหวดักาญจนบุรี 1 ชุด

45,800 บาท

ด่านตรวจสตัวนํ์�าจงัหวดัจนัทบุรี 60,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 60,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลเทพนิมติ  อาํเภอโป่งนํ �ารอ้น 

 จงัหวดัจนัทบุรี 1 ชุด

45,800 บาท

(2) เครื�องพมิพ ์Multifunction เลเซอร ์หรอื LED ส ีตาํบลเทพ

นิมติ  อาํเภอโป่งนํ �ารอ้น  จงัหวดัจนัทบุรี 1 เครื�อง

15,000 บาท

ด่านตรวจสตัวนํ์�าจงัหวดัชลบุรี 60,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 60,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลทุ่งสุขลา อาํเภอศรีราชา 

จงัหวดัชลบุร ี1 ชุด

45,800 บาท

(2) เครื�องพมิพ ์Multifunction เลเซอร ์หรอื LED ส ีตาํบลทุ่งสุขลา 

 อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 1 เครื�อง

15,000 บาท
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ด่านตรวจสตัวนํ์�าจงัหวดัเชียงใหม่ 45,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 45,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลสุเทพ อาํเภอเมอืงเชียงใหม ่

จงัหวดัเชียงใหม่ 1 ชุด

45,800 บาท

ด่านตรวจสตัวนํ์�าจงัหวดัตาก 60,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 60,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลท่าสายลวด อาํเภอแมส่อด 

จงัหวดัตาก 1 ชุด

45,800 บาท

(2) เครื�องพมิพ ์Multifunction เลเซอร ์หรอื LED ส ีตาํบลท่าสาย

ลวด อาํเภอแมส่อด จงัหวดัตาก 1 เครื�อง

15,000 บาท

ด่านตรวจสตัวนํ์�าจงัหวดันราธิวาส 45,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 45,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลเจะ๊เห อาํเภอตากใบ จงัหวดั

นราธิวาส 1 ชุด

45,800 บาท

ด่านตรวจสตัวนํ์�าจงัหวดัสมุทรสาคร 45,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 45,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลมหาชยั อาํเภอเมอืง

สมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 1 ชุด

45,800 บาท

ด่านตรวจสตัวนํ์�าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 60,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 60,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลราชาเทวะ อาํเภอบางพล ี

จงัหวดัสมทุรปราการ 1 ชุด

45,800 บาท

(2) เครื�องพมิพ ์Multifunction เลเซอร ์หรอื LED ส ี

ตาํบลราชาเทวะ อาํเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 1 เครื�อง

15,000 บาท
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กองคลงั 128,400 บาท

กรุงเทพมหานคร 128,400 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 128,400 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 1 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 3 ชุด

113,400 บาท

(2) เครื�องพมิพ ์Multifunction เลเซอร ์หรอื LED ส ีแขวงลาดยาว 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 1 เครื�อง

15,000 บาท

กองควบคุมการคา้สตัวนํ์�าและปจัจยัการผลติ 761,200 บาท

ด่านตรวจสตัวนํ์�าจงัหวดักาญจนบุรี 45,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 45,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลบา้นเก่า อาํเภอเมอืง

กาญจนบุร ีจงัหวดักาญจนบุรี 1 ชุด

45,800 บาท

ด่านตรวจสตัวนํ์�าจงัหวดัจนัทบุรี 60,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 60,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลเทพนิมติ  อาํเภอโป่งนํ �ารอ้น 

 จงัหวดัจนัทบุรี 1 ชุด

45,800 บาท

(2) เครื�องพมิพ ์Multifunction เลเซอร ์หรอื LED ส ีตาํบลเทพ

นิมติ  อาํเภอโป่งนํ �ารอ้น  จงัหวดัจนัทบุรี 1 เครื�อง

15,000 บาท

ด่านตรวจสตัวนํ์�าจงัหวดัชลบุรี 60,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 60,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลทุ่งสุขลา อาํเภอศรีราชา 

จงัหวดัชลบุร ี1 ชุด

45,800 บาท

(2) เครื�องพมิพ ์Multifunction เลเซอร ์หรอื LED ส ีตาํบลทุ่งสุขลา 

 อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 1 เครื�อง

15,000 บาท
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ด่านตรวจสตัวนํ์�าจงัหวดัเชียงใหม่ 45,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 45,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลสุเทพ อาํเภอเมอืงเชียงใหม ่

จงัหวดัเชียงใหม่ 1 ชุด

45,800 บาท

ด่านตรวจสตัวนํ์�าจงัหวดัตาก 60,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 60,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลท่าสายลวด อาํเภอแมส่อด 

จงัหวดัตาก 1 ชุด

45,800 บาท

(2) เครื�องพมิพ ์Multifunction เลเซอร ์หรอื LED ส ีตาํบลท่าสาย

ลวด อาํเภอแมส่อด จงัหวดัตาก 1 เครื�อง

15,000 บาท

ด่านตรวจสตัวนํ์�าจงัหวดันราธิวาส 45,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 45,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลเจะ๊เห อาํเภอตากใบ จงัหวดั

นราธิวาส 1 ชุด

45,800 บาท

ด่านตรวจสตัวนํ์�าจงัหวดัสมุทรสาคร 45,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 45,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลมหาชยั อาํเภอเมอืง

สมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 1 ชุด

45,800 บาท

ด่านตรวจสตัวนํ์�าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 60,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 60,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลราชาเทวะ อาํเภอบางพล ี

จงัหวดัสมทุรปราการ 1 ชุด

45,800 บาท

(2) เครื�องพมิพ ์Multifunction เลเซอร ์หรอื LED ส ี

ตาํบลราชาเทวะ อาํเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 1 เครื�อง

15,000 บาท
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ด่านตรวจสตัวนํ์�าปาดงัเบซาร ์ 60,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 60,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลปาดงัเบซาร ์อาํเภอสะเดา 

จงัหวดัสงขลา 1 ชุด

45,800 บาท

(2) เครื�องพมิพ ์Multifunction เลเซอร ์หรอื LED สี

ตาํบลปาดงัเบซาร ์อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 1 เครื�อง

15,000 บาท

ด่านตรวจสตัวนํ์�าลาดกระบงั 45,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 45,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน แขวงคลองสามประเวศ เขต

ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

45,800 บาท

ด่านตรวจสตัวนํ์�าสะเดา 60,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 60,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลสะเดา 

อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 1 ชุด

45,800 บาท

(2) เครื�องพมิพ ์Multifunction เลเซอร ์หรอื LED ส ีตาํบลสะเดา 

อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 1 เครื�อง

15,000 บาท

ศูนยบ์รหิารจดัการด่านตรวจสตัวนํ์�าเขต 1 (เชียงราย) 45,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 45,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลเวยีง อาํเภอเชียงแสน 

จงัหวดัเชียงราย 1 ชุด

45,800 บาท

ศูนยบ์รหิารจดัการด่านตรวจสตัวนํ์�าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 60,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 60,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

45,800 บาท
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(2) เครื�องพมิพ ์Multifunction เลเซอร ์หรอื LED ส ี

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 เครื�อง

15,000 บาท

ศูนยบ์รหิารจดัการด่านตรวจสตัวนํ์�าเขต 3 (สงขลา) 60,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 60,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลพะวง อาํเภอเมอืงสงขลา 

จงัหวดัสงขลา 1 ชุด

45,800 บาท

(2) เครื�องพมิพ ์Multifunction เลเซอร ์หรอื LED ส ีตาํบลพะวง 

อาํเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 เครื�อง

15,000 บาท

กองควบคุมการประมงนอกน่านนํ�าและการขนถา่ยสตัวนํ์�า 151,200 บาท

กรุงเทพมหานคร 151,200 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 151,200 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 1 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 4 ชุด

151,200 บาท

กองตรวจสอบคุณภาพสนิคา้ประมง 399,000 บาท

กรุงเทพมหานคร 86,600 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 86,600 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

45,800 บาท

(2) เครื�องพมิพแ์บบฉีดหมกึ แบบพกพา  แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 1 เครื�อง

10,800 บาท

(3) เครื�องพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดาํ ชนิด Network แบบที� 2  

 (38 หนา้/นาท)ี แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 2 เครื�อง

30,000 บาท

ศูนยว์จิยัและตรวจสอบคุณภาพสนิคา้ประมง สงขลา 181,200 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 181,200 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 1 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมอืงสงขลา 

จงัหวดัสงขลา 4 ชุด

151,200 บาท
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ด่านตรวจสตัวนํ์�าปาดงัเบซาร ์ 60,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 60,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลปาดงัเบซาร ์อาํเภอสะเดา 

จงัหวดัสงขลา 1 ชุด

45,800 บาท

(2) เครื�องพมิพ ์Multifunction เลเซอร ์หรอื LED สี

ตาํบลปาดงัเบซาร ์อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 1 เครื�อง

15,000 บาท

ด่านตรวจสตัวนํ์�าลาดกระบงั 45,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 45,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน แขวงคลองสามประเวศ เขต

ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

45,800 บาท

ด่านตรวจสตัวนํ์�าสะเดา 60,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 60,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลสะเดา 

อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 1 ชุด

45,800 บาท

(2) เครื�องพมิพ ์Multifunction เลเซอร ์หรอื LED ส ีตาํบลสะเดา 

อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 1 เครื�อง

15,000 บาท

ศูนยบ์รหิารจดัการด่านตรวจสตัวนํ์�าเขต 1 (เชียงราย) 45,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 45,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลเวยีง อาํเภอเชียงแสน 

จงัหวดัเชียงราย 1 ชุด

45,800 บาท

ศูนยบ์รหิารจดัการด่านตรวจสตัวนํ์�าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 60,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 60,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

45,800 บาท
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(2) เครื�องพมิพ ์Multifunction เลเซอร ์หรอื LED ส ี

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 เครื�อง

15,000 บาท

ศูนยบ์รหิารจดัการด่านตรวจสตัวนํ์�าเขต 3 (สงขลา) 60,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 60,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลพะวง อาํเภอเมอืงสงขลา 

จงัหวดัสงขลา 1 ชุด

45,800 บาท

(2) เครื�องพมิพ ์Multifunction เลเซอร ์หรอื LED ส ีตาํบลพะวง 

อาํเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 เครื�อง

15,000 บาท

กองควบคุมการประมงนอกน่านนํ�าและการขนถา่ยสตัวนํ์�า 151,200 บาท

กรุงเทพมหานคร 151,200 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 151,200 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 1 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 4 ชุด

151,200 บาท

กองตรวจสอบคุณภาพสนิคา้ประมง 399,000 บาท

กรุงเทพมหานคร 86,600 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 86,600 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

45,800 บาท

(2) เครื�องพมิพแ์บบฉีดหมกึ แบบพกพา  แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 1 เครื�อง

10,800 บาท

(3) เครื�องพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดาํ ชนิด Network แบบที� 2  

 (38 หนา้/นาท)ี แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 2 เครื�อง

30,000 บาท

ศูนยว์จิยัและตรวจสอบคุณภาพสนิคา้ประมง สงขลา 181,200 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 181,200 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 1 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมอืงสงขลา 

จงัหวดัสงขลา 4 ชุด

151,200 บาท
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(2) เครื�องพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดาํ ชนิด Network แบบที� 2  

(38 หนา้/นาท)ี  ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา

2 เครื�อง

30,000 บาท

ศูนยว์จิยัและตรวจสอบคุณภาพสนิคา้ประมง สรุาษฎรธ์านี 131,200 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 131,200 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 1 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอพนุพนิ 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3 ชุด

113,400 บาท

(2) เครื�องพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดาํ ชนิด Network แบบที� 1  

 (28 หนา้/นาท)ี ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

2 เครื�อง

17,800 บาท

กองนโยบายและยทุธศาสตรพ์ฒันาการประมง 47,800 บาท

กรุงเทพมหานคร 47,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 47,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานสาํนกังาน (จอแสดงขนาดไมน่อ้ย

กวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรม

จดัการสาํนกังาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

32,800 บาท

(2) เครื�องพมิพ ์Multifunction เลเซอร ์หรอื LED ส ีแขวงลาดยาว 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 1 เครื�อง

15,000 บาท

กองบรหิารจดัการทรพัยากรและกาํหนดมาตรการ 159,200 บาท

กรุงเทพมหานคร 159,200 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 159,200 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 1 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 3 ชุด

113,400 บาท

(2) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

45,800 บาท

46

กองประมงต่างประเทศ 105,600 บาท

กรุงเทพมหานคร 105,600 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 105,600 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 1 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 2 ชุด

75,600 บาท

(2) เครื�องพมิพ ์Multifunction เลเซอร ์หรอื LED ส ีแขวงลาดยาว 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 2 เครื�อง

30,000 บาท

กองแผนงาน 137,400 บาท

กรุงเทพมหานคร 137,400 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 137,400 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 3 ชุด

137,400 บาท

กองวจิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าจดื 1,590,800 บาท

กรุงเทพมหานคร 313,600 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 313,600 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊สาํหรบังานประมวลผล พรอ้มชุด

โปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

37,800 บาท

(2) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 1 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

37,800 บาท

(3) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 2 ชุด

91,600 บาท

(4) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานสาํนกังาน (จอแสดงขนาดไมน่อ้ย

กวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรม

จดัการสาํนกังาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 3 ชุด

98,400 บาท
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(2) เครื�องพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดาํ ชนิด Network แบบที� 2  

(38 หนา้/นาท)ี  ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา

2 เครื�อง

30,000 บาท

ศูนยว์จิยัและตรวจสอบคุณภาพสนิคา้ประมง สรุาษฎรธ์านี 131,200 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 131,200 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 1 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอพนุพนิ 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3 ชุด

113,400 บาท

(2) เครื�องพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดาํ ชนิด Network แบบที� 1  

 (28 หนา้/นาท)ี ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

2 เครื�อง

17,800 บาท

กองนโยบายและยทุธศาสตรพ์ฒันาการประมง 47,800 บาท

กรุงเทพมหานคร 47,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 47,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานสาํนกังาน (จอแสดงขนาดไมน่อ้ย

กวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรม

จดัการสาํนกังาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

32,800 บาท

(2) เครื�องพมิพ ์Multifunction เลเซอร ์หรอื LED ส ีแขวงลาดยาว 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 1 เครื�อง

15,000 บาท

กองบรหิารจดัการทรพัยากรและกาํหนดมาตรการ 159,200 บาท

กรุงเทพมหานคร 159,200 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 159,200 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 1 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 3 ชุด

113,400 บาท

(2) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

45,800 บาท
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กองประมงต่างประเทศ 105,600 บาท

กรุงเทพมหานคร 105,600 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 105,600 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 1 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 2 ชุด

75,600 บาท

(2) เครื�องพมิพ ์Multifunction เลเซอร ์หรอื LED ส ีแขวงลาดยาว 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 2 เครื�อง

30,000 บาท

กองแผนงาน 137,400 บาท

กรุงเทพมหานคร 137,400 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 137,400 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 3 ชุด

137,400 บาท

กองวจิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าจดื 1,590,800 บาท

กรุงเทพมหานคร 313,600 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 313,600 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊สาํหรบังานประมวลผล พรอ้มชุด

โปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

37,800 บาท

(2) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 1 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

37,800 บาท

(3) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 2 ชุด

91,600 บาท

(4) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานสาํนกังาน (จอแสดงขนาดไมน่อ้ย

กวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรม

จดัการสาํนกังาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 3 ชุด

98,400 บาท
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(5) เครื�องพมิพ ์Multifunction เลเซอร ์หรอื LED ส ีแขวงลาดยาว 

 เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 2 เครื�อง

30,000 บาท

(6) สแกนเนอร ์สาํหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ แบบที� 1  

แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 1 เครื�อง

18,000 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าจดืเขต 1 (เชียงใหม่) 32,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 32,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานสาํนกังาน (จอแสดงขนาดไมน่อ้ย

กวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรม

จดัการสาํนกังาน ตาํบลหนองหาร อาํเภอสนัทราย 

จงัหวดัเชียงใหม่ 1 ชุด

32,800 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าจดืเขต 11 (ตรงั) 37,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 37,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 1 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลนาโตะ๊หมงิ อาํเภอเมอืงตรงั 

จงัหวดัตรงั 1 ชุด

37,800 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าจดืเขต 12 (สงขลา) 45,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 45,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลคลองหอยโข่ง อาํเภอคลอง

หอยโข่ง จงัหวดัสงขลา 1 ชุด

45,800 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าจดืเขต 4 (อดุรธานี) 56,000 บาท

ครุภณัฑย์านพาหนะ และขนสง่ 56,000 บาท

(1) รถจกัรยานยนต ์ขนาด 120 ซซี ีตาํบล หมากแขง้ อาํเภอเมอืง

อดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี 1 คนั

56,000 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าจดืเขต 6 (ขอนแกน่) 37,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 37,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 1 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงขอนแก่น

 จงัหวดัขอนแก่น 1 ชุด

37,800 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าจดืเขต 8 (พระนครศรอียธุยา) 56,000 บาท

ครุภณัฑย์านพาหนะ และขนสง่ 56,000 บาท
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(1) รถจกัรยานยนต ์ขนาด 120 ซซี ีตาํบลโพแตง อาํเภอบางไทร 

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 1 คนั

56,000 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าจดืตราด 37,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 37,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 1 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลหนองคนัทรง อาํเภอเมอืง

ตราด จงัหวดัตราด 1 ชุด

37,800 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าจดืนครพนม 761,400 บาท

ครุภณัฑย์านพาหนะ และขนสง่ 761,400 บาท

(1) รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ํ �ากวา่ 

2,000 ซซี ีหรอืกาํลงัเครื�องยนตสู์งสุดไมต่ํ �ากวา่ 90 กิโลวตัต ์

ขบัเคลื�อน 2 ลอ้ แบบดบัเบิ�ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือ

เหลก็ ตาํบลหนองญาติ อาํเภอเมอืงนครพนม 

จงัหวดันครพนม 1 คนั

761,400 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าจดืนราธิวาส 32,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 32,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานสาํนกังาน (จอแสดงขนาดไมน่อ้ย

กวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรม

จดัการสาํนกังาน ตาํบล กะลวุอเหนือ อาํเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดั

นราธิวาส 1 ชุด

32,800 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าจดืปตัตานี 37,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 37,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 1 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลบางเขา อาํเภอหนองจิก 

จงัหวดัปตัตานี 1 ชุด

37,800 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าจดืสตูล 37,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 37,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 1 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลกาํแพง อาํเภอละงู 

จงัหวดัสตูล 1 ชุด

37,800 บาท
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(5) เครื�องพมิพ ์Multifunction เลเซอร ์หรอื LED ส ีแขวงลาดยาว 

 เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 2 เครื�อง

30,000 บาท

(6) สแกนเนอร ์สาํหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ แบบที� 1  

แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 1 เครื�อง

18,000 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าจดืเขต 1 (เชียงใหม่) 32,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 32,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานสาํนกังาน (จอแสดงขนาดไมน่อ้ย

กวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรม

จดัการสาํนกังาน ตาํบลหนองหาร อาํเภอสนัทราย 

จงัหวดัเชียงใหม่ 1 ชุด

32,800 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าจดืเขต 11 (ตรงั) 37,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 37,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 1 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลนาโตะ๊หมงิ อาํเภอเมอืงตรงั 

จงัหวดัตรงั 1 ชุด

37,800 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าจดืเขต 12 (สงขลา) 45,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 45,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลคลองหอยโข่ง อาํเภอคลอง

หอยโข่ง จงัหวดัสงขลา 1 ชุด

45,800 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าจดืเขต 4 (อดุรธานี) 56,000 บาท

ครุภณัฑย์านพาหนะ และขนสง่ 56,000 บาท

(1) รถจกัรยานยนต ์ขนาด 120 ซซี ีตาํบล หมากแขง้ อาํเภอเมอืง

อดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี 1 คนั

56,000 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าจดืเขต 6 (ขอนแกน่) 37,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 37,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 1 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงขอนแก่น

 จงัหวดัขอนแก่น 1 ชุด

37,800 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าจดืเขต 8 (พระนครศรอียธุยา) 56,000 บาท

ครุภณัฑย์านพาหนะ และขนสง่ 56,000 บาท
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(1) รถจกัรยานยนต ์ขนาด 120 ซซี ีตาํบลโพแตง อาํเภอบางไทร 

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 1 คนั

56,000 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าจดืตราด 37,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 37,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 1 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลหนองคนัทรง อาํเภอเมอืง

ตราด จงัหวดัตราด 1 ชุด

37,800 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าจดืนครพนม 761,400 บาท

ครุภณัฑย์านพาหนะ และขนสง่ 761,400 บาท

(1) รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ํ �ากวา่ 

2,000 ซซี ีหรอืกาํลงัเครื�องยนตสู์งสุดไมต่ํ �ากวา่ 90 กิโลวตัต ์

ขบัเคลื�อน 2 ลอ้ แบบดบัเบิ�ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือ

เหลก็ ตาํบลหนองญาติ อาํเภอเมอืงนครพนม 

จงัหวดันครพนม 1 คนั

761,400 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าจดืนราธิวาส 32,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 32,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานสาํนกังาน (จอแสดงขนาดไมน่อ้ย

กวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรม

จดัการสาํนกังาน ตาํบล กะลวุอเหนือ อาํเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดั

นราธิวาส 1 ชุด

32,800 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าจดืปตัตานี 37,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 37,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 1 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลบางเขา อาํเภอหนองจิก 

จงัหวดัปตัตานี 1 ชุด

37,800 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าจดืสตูล 37,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 37,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 1 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลกาํแพง อาํเภอละงู 

จงัหวดัสตูล 1 ชุด

37,800 บาท
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ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าจดืสระบุรี 37,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 37,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 1 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลบา้นหมอ อาํเภอบา้นหมอ 

จงัหวดัสระบุร ี1 ชุด

37,800 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าจดืสงิหบ์ุรี 32,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 32,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานสาํนกังาน (จอแสดงขนาดไมน่อ้ย

กวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรม

จดัการสาํนกังาน ตาํบลมว่งหมู่ อาํเภอเมอืงสงิหบ์ุร ี

จงัหวดัสงิหบ์ุรี 1 ชุด

32,800 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าจดืสุโขทยั 32,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 32,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานสาํนกังาน (จอแสดงขนาดไมน่อ้ย

กวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรม

จดัการสาํนกังาน ตาํบลหาดเสี�ยว อาํเภอศรีสชันาลยั 

จงัหวดัสุโขทยั 1 ชุด

32,800 บาท

กองวจิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าชายฝั �ง 1,790,600 บาท

กรุงเทพมหานคร 121,600 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 121,600 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 2 ชุด

91,600 บาท

(2) เครื�องพมิพ ์Multifunction เลเซอร ์หรอื LED ส ีแขวงลาดยาว 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 1 เครื�อง

15,000 บาท

(3) เครื�องพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดาํ ชนิด Network แบบที� 2  

 (38 หนา้/นาท)ี  แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 1 เครื�อง

15,000 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าชายฝั �ง เขต 6 (สงขลา) 317,600 บาท

ครุภณัฑก์ารเกษตร 256,800 บาท

(1) ถงักรองทรายพรอ้มปั �มสูบนํ�า ตาํบลเขารูปชา้ง อาํเภอเมอืงสงขลา 

จงัหวดัสงขลา 2 ชุด

256,800 บาท
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ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 60,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลเขารูปชา้ง อาํเภอเมอืงสงขลา

 จงัหวดัสงขลา 1 ชุด

45,800 บาท

(2) เครื�องพมิพ ์Multifunction เลเซอร ์หรอื LED ส ีตาํบลเขารูป

ชา้ง อาํเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 เครื�อง

15,000 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าชายฝั �งเขต 4 (กระบี�) 5,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 5,800 บาท

(1) เครื�องสาํรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  ตาํบลไสไทย อาํเภอเมอืงกระบี�

 จงัหวดักระบี� 1 เครื�อง

5,800 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าชายฝั �งพงังา 1,247,000 บาท

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 1,247,000 บาท

(1) เครื�องกาํเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวตัต ์ตาํบลทา้ยเหมอืง อาํเภอ

ทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา 1 เครื�อง

1,247,000 บาท

ศูนยศ์ึกษาการพฒันาอา่วคุง้กระเบน อนัเนื�องมาจากพระราชดําริ 98,600 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 98,600 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊สาํหรบังานประมวลผล พรอ้มชุด

โปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบล

คลองขุด อาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุร ี1 ชุด

37,800 บาท

(2) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลคลองขุด อาํเภอท่าใหม่ 

จงัหวดัจนัทบุรี 1 ชุด

45,800 บาท

(3) เครื�องพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดาํ ชนิด Network แบบที� 2 

(38 หนา้/นาท)ี  ตาํบลคลองขดุ อาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุร ี

1 เครื�อง

15,000 บาท

กองวจิยัและพฒันาเทคโนโลยอีตุสาหกรรมสตัวนํ์�า 124,400 บาท

กรุงเทพมหานคร 124,400 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 124,400 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 2 ชุด

91,600 บาท
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ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าจดืสระบุรี 37,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 37,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 1 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลบา้นหมอ อาํเภอบา้นหมอ 

จงัหวดัสระบุร ี1 ชุด

37,800 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าจดืสงิหบ์ุรี 32,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 32,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานสาํนกังาน (จอแสดงขนาดไมน่อ้ย

กวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรม

จดัการสาํนกังาน ตาํบลมว่งหมู่ อาํเภอเมอืงสงิหบ์ุร ี

จงัหวดัสงิหบ์ุรี 1 ชุด

32,800 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าจดืสุโขทยั 32,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 32,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานสาํนกังาน (จอแสดงขนาดไมน่อ้ย

กวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรม

จดัการสาํนกังาน ตาํบลหาดเสี�ยว อาํเภอศรีสชันาลยั 

จงัหวดัสุโขทยั 1 ชุด

32,800 บาท

กองวจิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าชายฝั �ง 1,790,600 บาท

กรุงเทพมหานคร 121,600 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 121,600 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 2 ชุด

91,600 บาท

(2) เครื�องพมิพ ์Multifunction เลเซอร ์หรอื LED ส ีแขวงลาดยาว 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 1 เครื�อง

15,000 บาท

(3) เครื�องพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดาํ ชนิด Network แบบที� 2  

 (38 หนา้/นาท)ี  แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 1 เครื�อง

15,000 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าชายฝั �ง เขต 6 (สงขลา) 317,600 บาท

ครุภณัฑก์ารเกษตร 256,800 บาท

(1) ถงักรองทรายพรอ้มปั �มสูบนํ�า ตาํบลเขารูปชา้ง อาํเภอเมอืงสงขลา 

จงัหวดัสงขลา 2 ชุด

256,800 บาท
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ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 60,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลเขารูปชา้ง อาํเภอเมอืงสงขลา

 จงัหวดัสงขลา 1 ชุด

45,800 บาท

(2) เครื�องพมิพ ์Multifunction เลเซอร ์หรอื LED ส ีตาํบลเขารูป

ชา้ง อาํเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 เครื�อง

15,000 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าชายฝั �งเขต 4 (กระบี�) 5,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 5,800 บาท

(1) เครื�องสาํรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  ตาํบลไสไทย อาํเภอเมอืงกระบี�

 จงัหวดักระบี� 1 เครื�อง

5,800 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าชายฝั �งพงังา 1,247,000 บาท

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 1,247,000 บาท

(1) เครื�องกาํเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวตัต ์ตาํบลทา้ยเหมอืง อาํเภอ

ทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา 1 เครื�อง

1,247,000 บาท

ศูนยศ์ึกษาการพฒันาอา่วคุง้กระเบน อนัเนื�องมาจากพระราชดําริ 98,600 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 98,600 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊สาํหรบังานประมวลผล พรอ้มชุด

โปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบล

คลองขุด อาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุร ี1 ชุด

37,800 บาท

(2) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลคลองขุด อาํเภอท่าใหม่ 

จงัหวดัจนัทบุรี 1 ชุด

45,800 บาท

(3) เครื�องพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดาํ ชนิด Network แบบที� 2 

(38 หนา้/นาท)ี  ตาํบลคลองขดุ อาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุร ี

1 เครื�อง

15,000 บาท

กองวจิยัและพฒันาเทคโนโลยอีตุสาหกรรมสตัวนํ์�า 124,400 บาท

กรุงเทพมหานคร 124,400 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 124,400 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 2 ชุด

91,600 บาท
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(2) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานสาํนกังาน (จอแสดงขนาดไมน่อ้ย

กวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรม

จดัการสาํนกังาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

32,800 บาท

กองวจิยัและพฒันาประมงทะเล 2,668,200 บาท

กรุงเทพมหานคร 1,777,000 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 240,000 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊สาํหรบังานประมวลผล พรอ้มชุด

โปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

37,800 บาท

(2) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 2 ชุด

91,600 บาท

(3) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานสาํนกังาน (จอแสดงขนาดไมน่อ้ย

กวา่ 19 นิ�ว)  พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรม

จดัการสาํนกังาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 2 ชุด

65,600 บาท

(4) เครื�องพมิพ ์Multifunction เลเซอร ์หรอื LED ส ีแขวงลาดยาว 

 เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 1 เครื�อง

15,000 บาท

(5) เครื�องพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดาํ ชนิด Network แบบที� 2 

(38 หนา้/นาท)ี  แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 2 เครื�อง

30,000 บาท

ครุภณัฑย์านพาหนะ และขนสง่ 1,288,000 บาท

(1) รถโดยสารขนาด 12 ที�น ั �ง (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ํ �ากวา่ 

2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครื�องยนตสู์งสุดไมต่ํ �ากวา่ 90  กิโลวตัต ์ แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 1 คนั

1,288,000 บาท

ครุภณัฑอ์ื�น ๆ 249,000 บาท

(1) ชุดดาํนํ�าพรอ้มอปุกรณ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 2 ชุด

249,000 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาประมงอนัดามนัตอนบน (ภูเกต็) 45,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 45,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลวชิิต อาํเภอเมอืงภูเกต็ 

จงัหวดัภูเกต็ 1 ชุด

45,800 บาท
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ศูนยว์จิยัและพฒันาประมงอา่วไทยตอนกลาง (ชุมพร)  32,000 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 32,000 บาท

(1) เครื�องสาํรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA  ตาํบลปากนํ�า อาํเภอเมอืง

ชุมพร จงัหวดัชมุพร 1 เครื�อง

32,000 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาประมงอา่วไทยตอนบน (สมทุรปราการ) 131,400 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 131,400 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊สาํหรบังานประมวลผล พรอ้มชุด

โปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบล

บางพึ�ง อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ 1 ชุด

37,800 บาท

(2) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลบางพึ�ง อาํเภอพระประแดง 

จงัหวดัสมทุรปราการ  1 ชุด

45,800 บาท

(3) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานสาํนกังาน (จอแสดงขนาดไมน่อ้ย

กวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรม

จดัการสาํนกังาน ตาํบลบางพึ�ง อาํเภอพระประแดง จงัหวดั

สมทุรปราการ 1 ชุด

32,800 บาท

(4) เครื�องพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดาํ ชนิด Network แบบที� 2  

 (38 หนา้/นาท)ี  ตาํบลบางพึ�ง อาํเภอพระประแดง จงัหวดั

สมทุรปราการ 1 เครื�อง

15,000 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาประมงอา่วไทยฝั �งตะวนัออก (ระยอง) 682,000 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 12,000 บาท

(1) เครื�องสาํรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA  ตาํบลเพ อาํเภอเมอืงระยอง 

จงัหวดัระยอง 1 เครื�อง

12,000 บาท

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 670,000 บาท

(1) เครื�องกาํเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 กิโลวตัต ์ตาํบลเพ อาํเภอเมอืง

ระยอง จงัหวดัระยอง 1 เครื�อง

670,000 บาท

กองวจิยัและพฒันาประมงนํ�าจดื 51,602,600 บาท

กรุงเทพมหานคร 1,435,400 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 147,400 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊สาํหรบังานประมวลผล พรอ้มชุด

โปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

37,800 บาท
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(2) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานสาํนกังาน (จอแสดงขนาดไมน่อ้ย

กวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรม

จดัการสาํนกังาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

32,800 บาท

กองวจิยัและพฒันาประมงทะเล 2,668,200 บาท

กรุงเทพมหานคร 1,777,000 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 240,000 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊สาํหรบังานประมวลผล พรอ้มชุด

โปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

37,800 บาท

(2) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 2 ชุด

91,600 บาท

(3) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานสาํนกังาน (จอแสดงขนาดไมน่อ้ย

กวา่ 19 นิ�ว)  พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรม

จดัการสาํนกังาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 2 ชุด

65,600 บาท

(4) เครื�องพมิพ ์Multifunction เลเซอร ์หรอื LED ส ีแขวงลาดยาว 

 เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 1 เครื�อง

15,000 บาท

(5) เครื�องพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดาํ ชนิด Network แบบที� 2 

(38 หนา้/นาท)ี  แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 2 เครื�อง

30,000 บาท

ครุภณัฑย์านพาหนะ และขนสง่ 1,288,000 บาท

(1) รถโดยสารขนาด 12 ที�น ั �ง (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ํ �ากวา่ 

2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครื�องยนตสู์งสุดไมต่ํ �ากวา่ 90  กิโลวตัต ์ แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 1 คนั

1,288,000 บาท

ครุภณัฑอ์ื�น ๆ 249,000 บาท

(1) ชุดดาํนํ�าพรอ้มอปุกรณ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 2 ชุด

249,000 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาประมงอนัดามนัตอนบน (ภูเกต็) 45,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 45,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลวชิิต อาํเภอเมอืงภูเกต็ 

จงัหวดัภูเกต็ 1 ชุด

45,800 บาท
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ศูนยว์จิยัและพฒันาประมงอา่วไทยตอนกลาง (ชุมพร)  32,000 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 32,000 บาท

(1) เครื�องสาํรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA  ตาํบลปากนํ�า อาํเภอเมอืง

ชุมพร จงัหวดัชมุพร 1 เครื�อง

32,000 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาประมงอา่วไทยตอนบน (สมทุรปราการ) 131,400 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 131,400 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊สาํหรบังานประมวลผล พรอ้มชุด

โปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบล

บางพึ�ง อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ 1 ชุด

37,800 บาท

(2) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลบางพึ�ง อาํเภอพระประแดง 

จงัหวดัสมทุรปราการ  1 ชุด

45,800 บาท

(3) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานสาํนกังาน (จอแสดงขนาดไมน่อ้ย

กวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรม

จดัการสาํนกังาน ตาํบลบางพึ�ง อาํเภอพระประแดง จงัหวดั

สมทุรปราการ 1 ชุด

32,800 บาท

(4) เครื�องพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดาํ ชนิด Network แบบที� 2  

 (38 หนา้/นาท)ี  ตาํบลบางพึ�ง อาํเภอพระประแดง จงัหวดั

สมทุรปราการ 1 เครื�อง

15,000 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาประมงอา่วไทยฝั �งตะวนัออก (ระยอง) 682,000 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 12,000 บาท

(1) เครื�องสาํรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA  ตาํบลเพ อาํเภอเมอืงระยอง 

จงัหวดัระยอง 1 เครื�อง

12,000 บาท

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 670,000 บาท

(1) เครื�องกาํเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 กิโลวตัต ์ตาํบลเพ อาํเภอเมอืง

ระยอง จงัหวดัระยอง 1 เครื�อง

670,000 บาท

กองวจิยัและพฒันาประมงนํ�าจดื 51,602,600 บาท

กรุงเทพมหานคร 1,435,400 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 147,400 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊สาํหรบังานประมวลผล พรอ้มชุด

โปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

37,800 บาท
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(2) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 2 ชุด

91,600 บาท

(3) สแกนเนอร ์สาํหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ แบบที� 1 

แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 1 เครื�อง

18,000 บาท

ครุภณัฑย์านพาหนะ และขนสง่ 1,288,000 บาท

(1) รถโดยสารขนาด 12 ที�น ั �ง (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ํ �ากวา่ 

2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครื�องยนตสู์งสุดไมต่ํ �ากวา่ 90 กิโลวตัต ์ แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 1 คนั

1,288,000 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาประมงนํ�าจดืเขต 1 (พะเยา) 50,000,000 บาท

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 50,000,000 บาท

(1) เรือขดุชนิดหวัขดุและสง่ดนิดว้ยท่อ ขนาดท่อสง่ดนิไมน่อ้ยกวา่ 12

 นิ�ว ตาํบลเวยีง อาํเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา 1 ลาํ

50,000,000 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาประมงนํ�าจดืพทัลงุ 37,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 37,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 1 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลลาํปํา อาํเภอเมอืงพทัลงุ 

จงัหวดัพทัลงุ 1 ชุด

37,800 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาประมงนํ�าจดืเพชรบุรี 37,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 37,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 1 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลท่าคอย อาํเภอท่ายาง จงัหวดั

เพชรบุรี 1 ชุด

37,800 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาประมงนํ�าจดืระยอง 45,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 45,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลแมน่ํ�าคู ้อาํเภอปลวกแดง 

จงัหวดัระยอง 1 ชุด

45,800 บาท
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ศูนยว์จิยัและพฒันาประมงนํ�าจดืสุรินทร ์ 45,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 45,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลเฉนียง อาํเภอเมอืงสุรินทร ์

จงัหวดัสุรินทร ์1 ชุด

45,800 บาท

กองวจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัวนํ์�า 1,013,800 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัวนํ์�านครศรีธรรมราช 37,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 37,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 1 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลสชิล อาํเภอสชิล จงัหวดั

นครศรีธรรมราช 1 ชุด

37,800 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัวนํ์�าบุรรีมัย์ 37,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 37,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 1 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลบา้นบวั อาํเภอเมอืงบุรรีมัย ์

จงัหวดับุรีรมัย ์1 ชุด

37,800 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัวนํ์�าอตุรดิตถ ์ 938,200 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 37,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 1 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลวงัแดง อาํเภอตรอน จงัหวดั

อตุรดติถ ์1 ชุด

37,800 บาท

ครุภณัฑย์านพาหนะ และขนสง่ 900,400 บาท

(1) รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ํ �ากวา่ 

2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครื�องยนตสู์งสุดไมต่ํ �ากวา่ 110 กิโลวตัต ์

ขบัเคลื�อน 2 ลอ้ แบบดบัเบิ�ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือ

เหลก็ ตาํบลวงัแดง อาํเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ ์1 คนั

900,400 บาท

ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 513,600 บาท

กรุงเทพมหานคร 513,600 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 513,600 บาท
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(2) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 2 ชุด

91,600 บาท

(3) สแกนเนอร ์สาํหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ แบบที� 1 

แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 1 เครื�อง

18,000 บาท

ครุภณัฑย์านพาหนะ และขนสง่ 1,288,000 บาท

(1) รถโดยสารขนาด 12 ที�น ั �ง (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ํ �ากวา่ 

2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครื�องยนตสู์งสุดไมต่ํ �ากวา่ 90 กิโลวตัต ์ แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 1 คนั

1,288,000 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาประมงนํ�าจดืเขต 1 (พะเยา) 50,000,000 บาท

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 50,000,000 บาท

(1) เรือขดุชนิดหวัขดุและสง่ดนิดว้ยท่อ ขนาดท่อสง่ดนิไมน่อ้ยกวา่ 12

 นิ�ว ตาํบลเวยีง อาํเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา 1 ลาํ

50,000,000 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาประมงนํ�าจดืพทัลงุ 37,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 37,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 1 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลลาํปํา อาํเภอเมอืงพทัลงุ 

จงัหวดัพทัลงุ 1 ชุด

37,800 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาประมงนํ�าจดืเพชรบุรี 37,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 37,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 1 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลท่าคอย อาํเภอท่ายาง จงัหวดั

เพชรบุรี 1 ชุด

37,800 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาประมงนํ�าจดืระยอง 45,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 45,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลแมน่ํ�าคู ้อาํเภอปลวกแดง 

จงัหวดัระยอง 1 ชุด

45,800 บาท
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ศูนยว์จิยัและพฒันาประมงนํ�าจดืสุรินทร ์ 45,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 45,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลเฉนียง อาํเภอเมอืงสุรินทร ์

จงัหวดัสุรินทร ์1 ชุด

45,800 บาท

กองวจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัวนํ์�า 1,013,800 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัวนํ์�านครศรีธรรมราช 37,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 37,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 1 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลสชิล อาํเภอสชิล จงัหวดั

นครศรีธรรมราช 1 ชุด

37,800 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัวนํ์�าบุรรีมัย์ 37,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 37,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 1 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลบา้นบวั อาํเภอเมอืงบุรรีมัย ์

จงัหวดับุรีรมัย ์1 ชุด

37,800 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัวนํ์�าอตุรดิตถ ์ 938,200 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 37,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 1 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลวงัแดง อาํเภอตรอน จงัหวดั

อตุรดติถ ์1 ชุด

37,800 บาท

ครุภณัฑย์านพาหนะ และขนสง่ 900,400 บาท

(1) รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ํ �ากวา่ 

2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครื�องยนตสู์งสุดไมต่ํ �ากวา่ 110 กิโลวตัต ์

ขบัเคลื�อน 2 ลอ้ แบบดบัเบิ�ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือ

เหลก็ ตาํบลวงัแดง อาํเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ ์1 คนั

900,400 บาท

ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 513,600 บาท

กรุงเทพมหานคร 513,600 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 513,600 บาท
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(1) เครื�องเครื�องพมิพ ์Plotter ขนาดA0  แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 1 เครื�อง

513,600 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดั 520,900 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัฉะเชิงเทรา 41,700 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 41,700 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานสาํนกังาน (จอแสดงขนาดไมน่อ้ย

กวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรม

จดัการสาํนกังาน ตาํบลหนา้เมอืง อาํเภอเมอืงฉะเชิงเทรา จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 1 ชุด

32,800 บาท

(2) เครื�องพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดาํ ชนิด Network แบบที� 1 

(28 หนา้/นาท)ี ตาํบลหนา้เมอืง อาํเภอเมอืงฉะเชิงเทรา จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 1 เครื�อง

8,900 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัชยัภูมิ 9,500 บาท

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500 บาท

(1) เครื�องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงชยัภูม ิ

จงัหวดัชยัภูม ิ1 เครื�อง

9,500 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดันครนายก 83,600 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 83,600 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 1 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเมอืงนครนายก

 จงัหวดันครนายก 1 ชุด

37,800 บาท

(2) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเมอืงนครนายก

 จงัหวดันครนายก 1 ชุด

45,800 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดันราธิวาส 9,500 บาท

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500 บาท

(1) เครื�องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ตาํบลโคกเคยีน อาํเภอเมอืงนราธิวาส

 จงัหวดันราธิวาส 1 เครื�อง

9,500 บาท
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สาํนกังานประมงจงัหวดัแพร่ 8,900 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 8,900 บาท

(1) เครื�องพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดาํ ชนิด Network แบบที� 1 

(28 หนา้/นาท)ี ตาํบลในเวยีง อาํเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ 1 เครื�อง

8,900 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัมหาสารคาม 37,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 37,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 1 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลแวงน่าง อาํเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 1 ชุด

37,800 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัแม่ฮอ่งสอน 9,500 บาท

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500 บาท

(1) เครื�องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ตาํบลจองคาํ อาํเภอเมอืงแมฮ่่องสอน

 จงัหวดัแมฮ่่องสอน 1 เครื�อง

9,500 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัราชบุรี 70,600 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 70,600 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊สาํหรบังานประมวลผล พรอ้มชุด

โปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบล

หนา้เมอืง อาํเภอเมอืงราชบุร ีจงัหวดัราชบุร ี1 ชุด

37,800 บาท

(2) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานสาํนกังาน (จอแสดงขนาดไมน่อ้ย

กวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรม

จดัการสาํนกังาน ตาํบลหนา้เมอืง อาํเภอเมอืงราชบุรี

จงัหวดัราชบุร ี1 ชุด

32,800 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัลาํพูน 116,400 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 116,400 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 1 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลเวยีงยอง อาํเภอเมอืงลาํพูน 

จงัหวดัลาํพูน 1 ชุด

37,800 บาท

(2) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลเวยีงยอง อาํเภอเมอืงลาํพูน 

จงัหวดัลาํพูน 1 ชุด

45,800 บาท
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(1) เครื�องเครื�องพมิพ ์Plotter ขนาดA0  แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 1 เครื�อง

513,600 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดั 520,900 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัฉะเชิงเทรา 41,700 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 41,700 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานสาํนกังาน (จอแสดงขนาดไมน่อ้ย

กวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรม

จดัการสาํนกังาน ตาํบลหนา้เมอืง อาํเภอเมอืงฉะเชิงเทรา จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 1 ชุด

32,800 บาท

(2) เครื�องพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดาํ ชนิด Network แบบที� 1 

(28 หนา้/นาท)ี ตาํบลหนา้เมอืง อาํเภอเมอืงฉะเชิงเทรา จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 1 เครื�อง

8,900 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัชยัภูมิ 9,500 บาท

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500 บาท

(1) เครื�องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงชยัภูม ิ

จงัหวดัชยัภูม ิ1 เครื�อง

9,500 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดันครนายก 83,600 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 83,600 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 1 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเมอืงนครนายก

 จงัหวดันครนายก 1 ชุด

37,800 บาท

(2) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเมอืงนครนายก

 จงัหวดันครนายก 1 ชุด

45,800 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดันราธิวาส 9,500 บาท

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500 บาท

(1) เครื�องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ตาํบลโคกเคยีน อาํเภอเมอืงนราธิวาส

 จงัหวดันราธิวาส 1 เครื�อง

9,500 บาท
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สาํนกังานประมงจงัหวดัแพร่ 8,900 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 8,900 บาท

(1) เครื�องพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดาํ ชนิด Network แบบที� 1 

(28 หนา้/นาท)ี ตาํบลในเวยีง อาํเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ 1 เครื�อง

8,900 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัมหาสารคาม 37,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 37,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 1 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลแวงน่าง อาํเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 1 ชุด

37,800 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัแม่ฮอ่งสอน 9,500 บาท

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500 บาท

(1) เครื�องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ตาํบลจองคาํ อาํเภอเมอืงแมฮ่่องสอน

 จงัหวดัแมฮ่่องสอน 1 เครื�อง

9,500 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัราชบุรี 70,600 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 70,600 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊สาํหรบังานประมวลผล พรอ้มชุด

โปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบล

หนา้เมอืง อาํเภอเมอืงราชบุร ีจงัหวดัราชบุร ี1 ชุด

37,800 บาท

(2) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานสาํนกังาน (จอแสดงขนาดไมน่อ้ย

กวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรม

จดัการสาํนกังาน ตาํบลหนา้เมอืง อาํเภอเมอืงราชบุรี

จงัหวดัราชบุร ี1 ชุด

32,800 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัลาํพูน 116,400 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 116,400 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 1 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลเวยีงยอง อาํเภอเมอืงลาํพูน 

จงัหวดัลาํพูน 1 ชุด

37,800 บาท

(2) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลเวยีงยอง อาํเภอเมอืงลาํพูน 

จงัหวดัลาํพูน 1 ชุด

45,800 บาท
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(3) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานสาํนกังาน (จอแสดงขนาดไมน่อ้ย

กวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรม

จดัการสาํนกังาน ตาํบลเวยีงยอง อาํเภอเมอืงลาํพูน

จงัหวดัลาํพูน 1 ชุด

32,800 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัสมทุรสงคราม 37,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 37,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 1 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลแมก่ลอง อาํเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม 1 ชุด

37,800 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัสุโขทยั 12,000 บาท

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 12,000 บาท

(1) เครื�องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน ตาํบลบา้นสวน อาํเภอเมอืง

สุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั 1 เครื�อง

12,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัสุรินทร์ 37,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 37,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 1 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลนอกเมอืง อาํเภอเมอืง

สุรินทร ์จงัหวดัสุรนิทร ์1 ชุด

37,800 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัอบุลราชธานี 45,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 45,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี 1 ชุด

45,800 บาท

2.1.2 ค่าที�ดินและสิ�งกอ่สรา้ง 97,963,100           บาท

กองวจิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าจดื 11,809,200 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าจดืกาฬสนิธุ ์ 1,372,200 บาท

ค่าปรบัปรุงอาคารที�พกัอาศยัและสิ�งก่อสรา้งประกอบ 1,372,200 บาท

(1) ปรบัปรุงหอ้งแถวคนงาน 6 หอ้ง ตาํบลลาํคลอง อาํเภอเมอืง

กาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์1 หลงั

1,372,200 บาท
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ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าจดืเขต 11 (ตรงั) 3,362,000 บาท

ค่าปรบัปรุงสิ�งก่อสรา้งอื�น 3,362,000 บาท

(1) ปรบัปรุงบ่อดนิผนงัคอนกรตี ขนาด 200 ตารางเมตร จาํนวน 9 

บ่อ ตาํบลนาโต๊ะหมงิ อาํเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั 1 แห่ง

3,362,000 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าจดืตราด 4,208,800 บาท

ค่าปรบัปรุงสิ�งก่อสรา้งอื�น 4,208,800 บาท

(1) ปรบัปรุงบ่อดนิผนงั คสล. ขนาด 400 ตารางเมตร  ตาํบลหนอง

คนัทรง อาํเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด 4 บ่อ

4,208,800 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าจดืสงิหบ์รุี 2,866,200 บาท

ค่าปรบัปรุงสิ�งก่อสรา้งอื�น 2,866,200 บาท

(1) ปรบัปรุงบ่อดนิ ขนาด 2 ไร่ เป็นผนงั คอร.  ตาํบลมว่งหมู่ อาํเภอ

เมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุร ี1 บ่อ

2,866,200 บาท

กองวจิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าชายฝั �ง 2,403,000 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าชายฝั �งเขต 3 (สุราษฎรธ์านี) 795,500 บาท

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 795,500 บาท

(1) ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงหมอ้แปลง 160 KVA ตาํบล

ตะเคียนทอง อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 ระบบ

795,500 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าชายฝั �งจนัทบุรี  1,607,500 บาท

ค่าปรบัปรุงสิ�งก่อสรา้งอื�น 1,607,500 บาท

(1) ปรบัปรุงถนน คสล. กวา้ง 4 เมตร ยาวประมาณ 420 เมตร 

ตาํบลบางกะจะ อาํเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุร ี1 แห่ง

1,607,500 บาท

กองวจิยัและพฒันาประมงนํ�าจดื 44,224,500 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาประมงนํ�าจดื เขต 3 (สกลนคร) 12,738,700 บาท

ค่าปรบัปรุงแหลง่นํ �า 12,738,700 บาท

(1) กาํจดัวชัพชืหนองหาร 85,000 ตนั ตาํบลธาตุเชิงชมุ อาํเภอเมอืง

สกลนคร จงัหวดัสกลนคร 1 แห่ง

2,628,200 บาท

(2) ขุดลอกดว้ยเครื�องจกัร หนองหาร 140,300 ลูกบาศกเ์มตร ตาํบล

เชียงเครือ อาํเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 1 แห่ง

4,910,500 บาท

(3) ขุดลอกดว้ยเรือขดุ หนองหาร 160,000 ลูกบาศกเ์มตร ตาํบลฮาง

โฮง อาํเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 1 แห่ง

5,200,000 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาประมงนํ�าจดื เขต2 (นครสวรรค)์ 21,328,200 บาท

ค่าปรบัปรุงแหลง่นํ �า 21,328,200 บาท

(1) กาํจดัวชัพชืบงึบอระเพด็ 85,000 ตนั ตาํบลแควใหญ่ อาํเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์1 แห่ง

2,628,200 บาท

59



59

59

(3) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานสาํนกังาน (จอแสดงขนาดไมน่อ้ย

กวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรม

จดัการสาํนกังาน ตาํบลเวยีงยอง อาํเภอเมอืงลาํพูน

จงัหวดัลาํพูน 1 ชุด

32,800 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัสมทุรสงคราม 37,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 37,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 1 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลแมก่ลอง อาํเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม 1 ชุด

37,800 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัสุโขทยั 12,000 บาท

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 12,000 บาท

(1) เครื�องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน ตาํบลบา้นสวน อาํเภอเมอืง

สุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั 1 เครื�อง

12,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัสุรินทร์ 37,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 37,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 1 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลนอกเมอืง อาํเภอเมอืง

สุรินทร ์จงัหวดัสุรนิทร ์1 ชุด

37,800 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัอบุลราชธานี 45,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 45,800 บาท

(1) เครื�องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที� 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ�ว) พรอ้มชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ

และชดุโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี 1 ชุด

45,800 บาท

2.1.2 ค่าที�ดินและสิ�งกอ่สรา้ง 97,963,100           บาท

กองวจิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าจดื 11,809,200 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าจดืกาฬสนิธุ ์ 1,372,200 บาท

ค่าปรบัปรุงอาคารที�พกัอาศยัและสิ�งก่อสรา้งประกอบ 1,372,200 บาท

(1) ปรบัปรุงหอ้งแถวคนงาน 6 หอ้ง ตาํบลลาํคลอง อาํเภอเมอืง

กาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์1 หลงั

1,372,200 บาท
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ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าจดืเขต 11 (ตรงั) 3,362,000 บาท

ค่าปรบัปรุงสิ�งก่อสรา้งอื�น 3,362,000 บาท

(1) ปรบัปรุงบ่อดนิผนงัคอนกรตี ขนาด 200 ตารางเมตร จาํนวน 9 

บ่อ ตาํบลนาโต๊ะหมงิ อาํเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั 1 แห่ง

3,362,000 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าจดืตราด 4,208,800 บาท

ค่าปรบัปรุงสิ�งก่อสรา้งอื�น 4,208,800 บาท

(1) ปรบัปรุงบ่อดนิผนงั คสล. ขนาด 400 ตารางเมตร  ตาํบลหนอง

คนัทรง อาํเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด 4 บ่อ

4,208,800 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าจดืสงิหบ์รุี 2,866,200 บาท

ค่าปรบัปรุงสิ�งก่อสรา้งอื�น 2,866,200 บาท

(1) ปรบัปรุงบ่อดนิ ขนาด 2 ไร่ เป็นผนงั คอร.  ตาํบลมว่งหมู่ อาํเภอ

เมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุร ี1 บ่อ

2,866,200 บาท

กองวจิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าชายฝั �ง 2,403,000 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าชายฝั �งเขต 3 (สุราษฎรธ์านี) 795,500 บาท

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 795,500 บาท

(1) ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงหมอ้แปลง 160 KVA ตาํบล

ตะเคียนทอง อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 ระบบ

795,500 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าชายฝั �งจนัทบุรี  1,607,500 บาท

ค่าปรบัปรุงสิ�งก่อสรา้งอื�น 1,607,500 บาท

(1) ปรบัปรุงถนน คสล. กวา้ง 4 เมตร ยาวประมาณ 420 เมตร 

ตาํบลบางกะจะ อาํเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุร ี1 แห่ง

1,607,500 บาท

กองวจิยัและพฒันาประมงนํ�าจดื 44,224,500 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาประมงนํ�าจดื เขต 3 (สกลนคร) 12,738,700 บาท

ค่าปรบัปรุงแหลง่นํ �า 12,738,700 บาท

(1) กาํจดัวชัพชืหนองหาร 85,000 ตนั ตาํบลธาตุเชิงชมุ อาํเภอเมอืง

สกลนคร จงัหวดัสกลนคร 1 แห่ง

2,628,200 บาท

(2) ขุดลอกดว้ยเครื�องจกัร หนองหาร 140,300 ลูกบาศกเ์มตร ตาํบล

เชียงเครือ อาํเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 1 แห่ง

4,910,500 บาท

(3) ขุดลอกดว้ยเรือขดุ หนองหาร 160,000 ลูกบาศกเ์มตร ตาํบลฮาง

โฮง อาํเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 1 แห่ง

5,200,000 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาประมงนํ�าจดื เขต2 (นครสวรรค)์ 21,328,200 บาท

ค่าปรบัปรุงแหลง่นํ �า 21,328,200 บาท

(1) กาํจดัวชัพชืบงึบอระเพด็ 85,000 ตนั ตาํบลแควใหญ่ อาํเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์1 แห่ง

2,628,200 บาท
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(2) ขุดลอกดว้ยเครื�องจกัร บงึบอระเพด็ 200,000 ลูกบาศกเ์มตร 

ตาํบลแควใหญ่ อาํเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์1 แห่ง

7,000,000 บาท

(3) ขุดลอกดว้ยเรือขดุ บงึบอระเพด็ 360,000 ลูกบาศกเ์มตร ตาํบล

เกรยีงไกร อาํเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์1 แห่ง

11,700,000 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาประมงนํ�าจดืเขต 1 (พะเยา) 10,157,600 บาท

ค่าปรบัปรุงแหลง่นํ �า 10,157,600 บาท

(1) กาํจดัวชัพชืกวา๊นพะเยา 30,000 ตนั ตาํบลเวยีง อาํเภอเมอืง

พะเยา จงัหวดัพะเยา 1 แห่ง

927,600 บาท

(2) ขุดลอกดว้ยเครื�องจกัร กวา๊นพะเยา 78,000 ลูกบาศกเ์มตร 

ตาํบลแม่ใส อาํเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา 1 แห่ง

2,730,000 บาท

(3) ขุดลอกดว้ยเรือขดุ กวา๊นพะเยา 200,000 ลูกบาศกเ์มตร ตาํบล

บา้นตอ๋ม อาํเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา 1 แห่ง

6,500,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดั 5,297,900 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัขอนแกน่ 4,240,100 บาท

ค่าก่อสรา้งอาคารที�ทาํการและสิ�งก่อสรา้งประกอบ 4,240,100 บาท

(1) อาคารสาํนกังาน ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั

ขอนแก่น 1 แห่ง

4,240,100 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดันครสวรรค์ 306,000 บาท

ค่าปรบัปรุงอาคารที�พกัอาศยัและสิ�งก่อสรา้งประกอบ 306,000 บาท

(1) ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ตาํบลนครสวรรคต์ก อาํเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์1 หลงั

306,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 751,800 บาท

ค่าปรบัปรุงอาคารที�พกัอาศยัและสิ�งก่อสรา้งประกอบ 751,800 บาท

(1) ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ตาํบลเขาวง อาํเภอบา้นตาขุน จงัหวดั

สุราษฎรธ์านี 1 หลงั

751,800 บาท

สาํนกังานเลขานุการกรม 34,228,500 บาท

กรุงเทพมหานคร 34,228,500 บาท

ค่าก่อสรา้งอาคารที�ทาํการและสิ�งก่อสรา้งประกอบ 34,228,500 บาท

(1) อาคารปฏบิตัิการควบคุมการประมงพรอ้มอาคารประกอบ แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง

34,228,500 บาท

60

วงเงนิท ั�งสิ�น 251,275,800          บาท

เงนินอกงบประมาณท ั�งสิ�น -                       บาท

เงนิงบประมาณ 251,275,800          บาท

ปี 2562 ตั�งงบประมาณ 60,000,000           บาท

ปี 2563 ตั�งงบประมาณ 34,228,500           บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 157,047,300          บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 114,653,200          บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทั �วไป 114,653,200          บาท

1) ค่าบาํรุงสมาชิกองคก์รระหวา่งประเทศในฐานะผูส้งัเกตการณ์สาํหรบั

คณะกรรมการประมง (OECD)

385,000               บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาการประมง

แห่งเอเซยีตะวนัออกเฉียงใต ้

98,719,500           บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการดาํเนินงานขององคก์ารข่ายงาน

ศูนยเ์พาะเลี�ยงสตัวน์ํ �าแห่งเอเซยีและแปซฟิิค

2,458,600             บาท

4) ค่าบาํรุงสมาชิกองคก์ารข่ายงานศูนยเ์พาะเลี�ยงสตัวน์ํ �าแห่งเอเซยี

และแปซฟิิค (NACA)

930,000               บาท

5) ค่าบาํรุงสมาชิกคณะกรรมาธิการบริหารและจดัการทรพัยากรปลาทูน่า

ในมหาสมทุรอนิเดยี (IOTC)

2,470,700             บาท

6) ค่าบาํรุงสมาชิกสาํนกังานเลขาธิการศูนยพ์ฒันาการประมง

แห่งเอเซยีตะวนัออกเฉียงใต ้(SEAFDEC)

1,023,000             บาท

7) ค่าบาํรุงสมาชิกองคก์ารระหวา่งประเทศดา้นข่าวสารการตลาด 

บรกิารแนะแนวดา้นเทคนิคของสนิคา้แห่งเอเซยีและแปซฟิิค (INFOFISH)

775,000               บาท

8) ค่าใชจ่้ายองคก์รระหวา่งประเทศในฐานะผูส้งัเกตการณ์สาํหรบัคณะกรรมาธิการ

ประมงแห่งมหาสมทุรแปซฟิิคตะวนัตกตอนกลาง (WCPFC)

694,400               บาท

9) ค่าใชจ่้ายในการช่วยเหลอืเกษตรกรผูเ้พาะเลี�ยงสตัวน์ํ �าและชาวประมง

ที�ประสบภยั

5,300,000             บาท

10) ค่าใชจ่้ายภาคีความตกลงวา่ดว้ยการทาํประมงในพื�นที�ตอนใตข้องมหาสมทุร

อนิเดยี (SIOFA)

1,897,000             บาท

4. งบรายจา่ยอื�น 42,216,200           บาท

1) ค่าใชจ่้ายเพื�อการปลูกและบาํรุงรกัษาป่าชายเลนทดแทน 32,994,200           บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชั �วคราว 9,222,000             บาท
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(2) ขุดลอกดว้ยเครื�องจกัร บงึบอระเพด็ 200,000 ลูกบาศกเ์มตร 

ตาํบลแควใหญ่ อาํเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์1 แห่ง

7,000,000 บาท

(3) ขุดลอกดว้ยเรือขดุ บงึบอระเพด็ 360,000 ลูกบาศกเ์มตร ตาํบล

เกรยีงไกร อาํเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์1 แห่ง

11,700,000 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาประมงนํ�าจดืเขต 1 (พะเยา) 10,157,600 บาท

ค่าปรบัปรุงแหลง่นํ �า 10,157,600 บาท

(1) กาํจดัวชัพชืกวา๊นพะเยา 30,000 ตนั ตาํบลเวยีง อาํเภอเมอืง

พะเยา จงัหวดัพะเยา 1 แห่ง

927,600 บาท

(2) ขุดลอกดว้ยเครื�องจกัร กวา๊นพะเยา 78,000 ลูกบาศกเ์มตร 

ตาํบลแม่ใส อาํเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา 1 แห่ง

2,730,000 บาท

(3) ขุดลอกดว้ยเรือขดุ กวา๊นพะเยา 200,000 ลูกบาศกเ์มตร ตาํบล

บา้นตอ๋ม อาํเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา 1 แห่ง

6,500,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดั 5,297,900 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัขอนแกน่ 4,240,100 บาท

ค่าก่อสรา้งอาคารที�ทาํการและสิ�งก่อสรา้งประกอบ 4,240,100 บาท

(1) อาคารสาํนกังาน ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั

ขอนแก่น 1 แห่ง

4,240,100 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดันครสวรรค์ 306,000 บาท

ค่าปรบัปรุงอาคารที�พกัอาศยัและสิ�งก่อสรา้งประกอบ 306,000 บาท

(1) ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ตาํบลนครสวรรคต์ก อาํเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์1 หลงั

306,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 751,800 บาท

ค่าปรบัปรุงอาคารที�พกัอาศยัและสิ�งก่อสรา้งประกอบ 751,800 บาท

(1) ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ตาํบลเขาวง อาํเภอบา้นตาขุน จงัหวดั

สุราษฎรธ์านี 1 หลงั

751,800 บาท

สาํนกังานเลขานุการกรม 34,228,500 บาท

กรุงเทพมหานคร 34,228,500 บาท

ค่าก่อสรา้งอาคารที�ทาํการและสิ�งก่อสรา้งประกอบ 34,228,500 บาท

(1) อาคารปฏบิตัิการควบคุมการประมงพรอ้มอาคารประกอบ แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง

34,228,500 บาท
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วงเงนิท ั�งสิ�น 251,275,800          บาท

เงนินอกงบประมาณท ั�งสิ�น -                       บาท

เงนิงบประมาณ 251,275,800          บาท

ปี 2562 ตั�งงบประมาณ 60,000,000           บาท

ปี 2563 ตั�งงบประมาณ 34,228,500           บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 157,047,300          บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 114,653,200          บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทั �วไป 114,653,200          บาท

1) ค่าบาํรุงสมาชิกองคก์รระหวา่งประเทศในฐานะผูส้งัเกตการณ์สาํหรบั

คณะกรรมการประมง (OECD)

385,000               บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาการประมง

แห่งเอเซยีตะวนัออกเฉียงใต ้

98,719,500           บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการดาํเนินงานขององคก์ารข่ายงาน

ศูนยเ์พาะเลี�ยงสตัวน์ํ �าแห่งเอเซยีและแปซฟิิค

2,458,600             บาท

4) ค่าบาํรุงสมาชิกองคก์ารข่ายงานศูนยเ์พาะเลี�ยงสตัวน์ํ �าแห่งเอเซยี

และแปซฟิิค (NACA)

930,000               บาท

5) ค่าบาํรุงสมาชิกคณะกรรมาธิการบริหารและจดัการทรพัยากรปลาทูน่า

ในมหาสมทุรอนิเดยี (IOTC)

2,470,700             บาท

6) ค่าบาํรุงสมาชิกสาํนกังานเลขาธิการศูนยพ์ฒันาการประมง

แห่งเอเซยีตะวนัออกเฉียงใต ้(SEAFDEC)

1,023,000             บาท

7) ค่าบาํรุงสมาชิกองคก์ารระหวา่งประเทศดา้นข่าวสารการตลาด 

บรกิารแนะแนวดา้นเทคนิคของสนิคา้แห่งเอเซยีและแปซฟิิค (INFOFISH)

775,000               บาท

8) ค่าใชจ่้ายองคก์รระหวา่งประเทศในฐานะผูส้งัเกตการณ์สาํหรบัคณะกรรมาธิการ

ประมงแห่งมหาสมทุรแปซฟิิคตะวนัตกตอนกลาง (WCPFC)

694,400               บาท

9) ค่าใชจ่้ายในการช่วยเหลอืเกษตรกรผูเ้พาะเลี�ยงสตัวน์ํ �าและชาวประมง

ที�ประสบภยั

5,300,000             บาท

10) ค่าใชจ่้ายภาคีความตกลงวา่ดว้ยการทาํประมงในพื�นที�ตอนใตข้องมหาสมทุร

อนิเดยี (SIOFA)

1,897,000             บาท

4. งบรายจา่ยอื�น 42,216,200           บาท

1) ค่าใชจ่้ายเพื�อการปลูกและบาํรุงรกัษาป่าชายเลนทดแทน 32,994,200           บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชั �วคราว 9,222,000             บาท
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บาท

บาท

8.3.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.3.1.2   สถานที�ดาํเนินการ

8.3.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     8  ปี (ปี 2558 ถงึ  ปี 2565)

8.3.1.4   วงเงนิทั�งสิ�นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื�น รวม

16.4000        -             -            -             16.4000      

16.4000           -               -               -               16.4000        

รวมทั�งสิ�น

1. จดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษยด์า้นการ

ประมง

                  125,750,100

                  125,750,100

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

8.3  แผนงานยทุธศาสตรก์ารจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์                    16,400,000

8.3.1  โครงการที� 1 :  โครงการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์

ดา้นการประมง

                   16,400,000

 - เพื�อเสรมิสรา้งความเขา้ใจ ความเชื�อม ั �น ใหก้บัผูน้าํเขา้สนิคา้ประมงรายใหญ่สหรฐัอเมรกิา และสหภาพยุโรป โดย

บูรณาการร่วมกบัหน่วยงานภาครฐัที�เกี�ยวขอ้ง

พื�นที� 22 จงัหวดัชายทะเล

 - เพื�อบรหิารจดัการแรงงานต่างดา้วในอตุสาหกรรมประมงใหท้าํงานถกูตอ้งตามกฎหมายและไดร้บัการคุม้ครอง

มคีวามปลอดภยัจากขบวนการคา้มนุษย์
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เริ�มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ครั�ง 144 144 144 144 -

 ( 116 )

ราย 50,000 50,000 50,000 50,000 -

 ( 35,420 )

รอ้ยละ 90 100 100 100 -

 ( - )

ลา้นบาท 76.5501 16.4000 16.4000 16.4000 -                 

ลา้นบาท 76.5501 16.4000 16.4000 16.4000 -                 

ลา้นบาท 66.8381 16.4000 16.4000 16.4000 -                 

ลา้นบาท 9.7120 -               -               -               -                 

ลา้นบาท -                   -               -               -               -                 

ลา้นบาท -                   -               -               -               -                 

ลา้นบาท -                   -               -               -                -                 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทั�งสิ�น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนนิงาน

      - งบลงทนุ

เชงิคณุภาพ : รอ้ยละของการใชแ้รงงานใน

เรอืประมงถกูตอ้งตามกฎหมาย

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : แรงงานประมงไดร้บัการคุม้ครอง

ผ่านระบบการออกหนงัสอืคนประจาํเรอืสาํหรบั

ต่างดา้ว

เชงิปรมิาณ : จาํนวนครั�งของการตรวจร่วม

เรอืประมงและแรงงานในภาคประมง

ตวัชี� วดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

8.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ 

จาํแนกตามแหล่งเงนิ
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บาท

บาท

8.3.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.3.1.2   สถานที�ดาํเนินการ

8.3.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     8  ปี (ปี 2558 ถงึ  ปี 2565)

8.3.1.4   วงเงนิทั�งสิ�นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื�น รวม

16.4000        -             -            -             16.4000      

16.4000           -               -               -               16.4000        

รวมทั�งสิ�น

1. จดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษยด์า้นการ

ประมง

                  125,750,100

                  125,750,100

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

8.3  แผนงานยทุธศาสตรก์ารจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์                    16,400,000

8.3.1  โครงการที� 1 :  โครงการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์

ดา้นการประมง

                   16,400,000

 - เพื�อเสรมิสรา้งความเขา้ใจ ความเชื�อม ั �น ใหก้บัผูน้าํเขา้สนิคา้ประมงรายใหญ่สหรฐัอเมรกิา และสหภาพยุโรป โดย

บูรณาการร่วมกบัหน่วยงานภาครฐัที�เกี�ยวขอ้ง

พื�นที� 22 จงัหวดัชายทะเล

 - เพื�อบรหิารจดัการแรงงานต่างดา้วในอตุสาหกรรมประมงใหท้าํงานถกูตอ้งตามกฎหมายและไดร้บัการคุม้ครอง

มคีวามปลอดภยัจากขบวนการคา้มนุษย์
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เริ�มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ครั�ง 144 144 144 144 -

 ( 116 )

ราย 50,000 50,000 50,000 50,000 -

 ( 35,420 )

รอ้ยละ 90 100 100 100 -

 ( - )

ลา้นบาท 76.5501 16.4000 16.4000 16.4000 -                 

ลา้นบาท 76.5501 16.4000 16.4000 16.4000 -                 

ลา้นบาท 66.8381 16.4000 16.4000 16.4000 -                 

ลา้นบาท 9.7120 -               -               -               -                 

ลา้นบาท -                   -               -               -               -                 

ลา้นบาท -                   -               -               -               -                 

ลา้นบาท -                   -               -               -                -                 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทั�งสิ�น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนนิงาน

      - งบลงทนุ

เชงิคณุภาพ : รอ้ยละของการใชแ้รงงานใน

เรอืประมงถกูตอ้งตามกฎหมาย

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : แรงงานประมงไดร้บัการคุม้ครอง

ผ่านระบบการออกหนงัสอืคนประจาํเรอืสาํหรบั

ต่างดา้ว

เชงิปรมิาณ : จาํนวนครั�งของการตรวจร่วม

เรอืประมงและแรงงานในภาคประมง

ตวัชี� วดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

8.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ 

จาํแนกตามแหล่งเงนิ
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แผนงานยุทธศาสตรก์ารจดัการแกไ้ขปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย ์ 16,400,000 บาท

โครงการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษยด์า้นการประมง 16,400,000 บาท

   กจิกรรม : จดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษยด์า้นการประมง

1. งบดําเนินงาน 16,400,000    บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,400,000    บาท

(1) ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าเช่าที�พกัและค่าพาหนะ 1,305,600     บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบริการ 2,500,000     บาท

(3) วสัดุเชื�อเพลงิและหล่อลื�น 12,594,400    บาท
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แผนงานยุทธศาสตรก์ารจดัการแกไ้ขปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย ์ 16,400,000 บาท

โครงการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษยด์า้นการประมง 16,400,000 บาท

   กจิกรรม : จดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษยด์า้นการประมง

1. งบดําเนินงาน 16,400,000    บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,400,000    บาท

(1) ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าเช่าที�พกัและค่าพาหนะ 1,305,600     บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบริการ 2,500,000     บาท

(3) วสัดุเชื�อเพลงิและหล่อลื�น 12,594,400    บาท
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เริ�มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 - จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ครั�ง 250,000 250,000 250,000 250,000 -

 ( 187,565  )

รอ้ยละ 100 100 100 100 -

 ( - )

ลา้นบาท 551.2310 448.2258 153.3756 153.3756 -                 

ลา้นบาท 551.2310 448.2258 153.3756 153.3756 -                 

ลา้นบาท 533.2610 145.1908 145.1908 145.1908 -                 

ลา้นบาท -                   -             -                 -                 -                 

ลา้นบาท -                   294.8502 -                 -                 -                 

ลา้นบาท 17.9700 8.1848 8.1848 8.1848 -                 

ลา้นบาท -                   -             -                 -                 -                 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนนิงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทั�งสิ�น

เชงิปรมิาณ : ตรวจตดิตาม และเฝ้าระวงัการทาํ

ประมงใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

เชงิคณุภาพ : รอ้ยละของประสทิธิภาพในการ

ดาํเนนิคดใีหเ้ป็นไปตามที�กฎหมายกาํหนด

ตวัชี� วดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

8.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ 

จาํแนกตามแหล่งเงนิ

66

แผนงานยุทธศาสตรป้์องกนัและแกไ้ขปญัหาที�มีผลกระทบต่อความมั �นคง 448,225,800 บาท

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการทาํประมงผิดกฎหมาย 448,225,800 บาท

   กจิกรรม : ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการทาํประมงผิดกฎหมาย 448,225,800 บาท

1. งบดําเนินงาน 145,190,800     บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 145,190,800     บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 3,607,900       บาท

(2) ค่าเบี�ยประชมุกรรมการ 799,000         บาท

(3) ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าเช่าที�พกัและค่าพาหนะ 17,968,200      บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 3,721,500       บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบริการ 56,520,000      บาท

(6) ค่ารบัรองและพธิีการ 200,000         บาท

(7) วสัดุสาํนกังาน 3,585,500       บาท

(8) วสัดุเชื�อเพลงิและหล่อลื�น 58,608,700      บาท

(9) วสัดุก่อสรา้ง 180,000         บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 294,850,200     บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทั �วไป 294,850,200     บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการชดเชยเยยีวยาเจา้ของเรอืที�ไดร้บัผลกระทบ

จากมาตรการของรฐั ปี 2558

294,850,200     บาท

3. งบรายจา่ยอื�น 8,184,800       บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชั �วคราว 8,184,800       บาท
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เริ�มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 - จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ครั�ง 250,000 250,000 250,000 250,000 -

 ( 187,565  )

รอ้ยละ 100 100 100 100 -

 ( - )

ลา้นบาท 551.2310 448.2258 153.3756 153.3756 -                 

ลา้นบาท 551.2310 448.2258 153.3756 153.3756 -                 

ลา้นบาท 533.2610 145.1908 145.1908 145.1908 -                 

ลา้นบาท -                   -             -                 -                 -                 

ลา้นบาท -                   294.8502 -                 -                 -                 

ลา้นบาท 17.9700 8.1848 8.1848 8.1848 -                 

ลา้นบาท -                   -             -                 -                 -                 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนนิงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทั�งสิ�น

เชงิปรมิาณ : ตรวจตดิตาม และเฝ้าระวงัการทาํ

ประมงใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

เชงิคณุภาพ : รอ้ยละของประสทิธิภาพในการ

ดาํเนนิคดใีหเ้ป็นไปตามที�กฎหมายกาํหนด

ตวัชี� วดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

8.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ 

จาํแนกตามแหล่งเงนิ

66

แผนงานยุทธศาสตรป้์องกนัและแกไ้ขปญัหาที�มีผลกระทบต่อความมั �นคง 448,225,800 บาท

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการทาํประมงผิดกฎหมาย 448,225,800 บาท

   กจิกรรม : ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการทาํประมงผิดกฎหมาย 448,225,800 บาท

1. งบดําเนินงาน 145,190,800     บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 145,190,800     บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 3,607,900       บาท

(2) ค่าเบี�ยประชมุกรรมการ 799,000         บาท

(3) ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าเช่าที�พกัและค่าพาหนะ 17,968,200      บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 3,721,500       บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบริการ 56,520,000      บาท

(6) ค่ารบัรองและพธิีการ 200,000         บาท

(7) วสัดุสาํนกังาน 3,585,500       บาท

(8) วสัดุเชื�อเพลงิและหล่อลื�น 58,608,700      บาท

(9) วสัดุก่อสรา้ง 180,000         บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 294,850,200     บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทั �วไป 294,850,200     บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการชดเชยเยยีวยาเจา้ของเรอืที�ไดร้บัผลกระทบ

จากมาตรการของรฐั ปี 2558

294,850,200     บาท

3. งบรายจา่ยอื�น 8,184,800       บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชั �วคราว 8,184,800       บาท
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บาท

บาท

8.5.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.5.1.2   สถานที�ดาํเนินการ

8.5.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     7  ปี (ปี 2559 ถงึ  ปี 2565)

8.5.1.4   วงเงนิทั�งสิ�นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.5.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื�น รวม

273.7324 9.9188 -             5.0932 288.7444

273.7324 9.9188 -               5.0932 288.7444

รวมทั�งสิ�น

1. พฒันาคณุภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน

               2,133,248,300

               2,133,248,300

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

8.5  แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า                  606,742,500

8.5.1  โครงการที� 1 :  โครงการยกระดบัคณุภาพมาตรฐานสนิคา้เกษตร                  288,744,400

ทั �วประเทศ

เพื�อเพิ�มประสทิธิภาพการบรหิารจดัการสนิคา้ประมงตลอดสายการผลติใหม้คีณุภาพมาตรฐานตามความตอ้งการ

ของตลาด และพฒันาศกัยภาพกระบวนการแปรรูปสนิคา้ประมงเพื�อเพิ�มมลูค่า รวมทั�งเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรค

และเชื�อดื�อยา

68

เริ�มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 - จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง 32,000 30,000 30,000 30,000 -

 ( 28,394 )

รอ้ยละ 99 99 99 99 -

 ( 90.33 )

ลา้นบาท 1,286.8527 288.7444 278.8256 278.8256 -               

ลา้นบาท 1,286.8527 288.7444 278.8256 278.8256 -               

ลา้นบาท 1,105.4764 273.7324 273.7324 273.7324 -              

ลา้นบาท 124.3477 9.9188 -               -               -              

ลา้นบาท -                  -              -               -               -              

ลา้นบาท 57.0286 5.0932 5.0932 5.0932 -              

ลา้นบาท -                  -               -                -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนนิงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทั�งสิ�น

เชงิปรมิาณ : ตรวจสอบและรบัรอง

คณุภาพสนิคา้ประมง

เชงิคณุภาพ : สนิคา้ประมงที�ผ่านการ

รบัรองไม่ถกูตกีลบัจากประเทศคู่คา้

ตวัชี� วดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

8.5.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ
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บาท

บาท

8.5.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.5.1.2   สถานที�ดาํเนินการ

8.5.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     7  ปี (ปี 2559 ถงึ  ปี 2565)

8.5.1.4   วงเงนิทั�งสิ�นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.5.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื�น รวม

273.7324 9.9188 -             5.0932 288.7444

273.7324 9.9188 -               5.0932 288.7444

รวมทั�งสิ�น

1. พฒันาคณุภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน

               2,133,248,300

               2,133,248,300

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

8.5  แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า                  606,742,500

8.5.1  โครงการที� 1 :  โครงการยกระดบัคณุภาพมาตรฐานสนิคา้เกษตร                  288,744,400

ทั �วประเทศ

เพื�อเพิ�มประสทิธิภาพการบรหิารจดัการสนิคา้ประมงตลอดสายการผลติใหม้คีณุภาพมาตรฐานตามความตอ้งการ

ของตลาด และพฒันาศกัยภาพกระบวนการแปรรูปสนิคา้ประมงเพื�อเพิ�มมลูค่า รวมทั�งเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรค

และเชื�อดื�อยา
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เริ�มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 - จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง 32,000 30,000 30,000 30,000 -

 ( 28,394 )

รอ้ยละ 99 99 99 99 -

 ( 90.33 )

ลา้นบาท 1,286.8527 288.7444 278.8256 278.8256 -               

ลา้นบาท 1,286.8527 288.7444 278.8256 278.8256 -               

ลา้นบาท 1,105.4764 273.7324 273.7324 273.7324 -              

ลา้นบาท 124.3477 9.9188 -               -               -              

ลา้นบาท -                  -              -               -               -              

ลา้นบาท 57.0286 5.0932 5.0932 5.0932 -              

ลา้นบาท -                  -               -                -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนนิงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทั�งสิ�น

เชงิปรมิาณ : ตรวจสอบและรบัรอง

คณุภาพสนิคา้ประมง

เชงิคณุภาพ : สนิคา้ประมงที�ผ่านการ

รบัรองไม่ถกูตกีลบัจากประเทศคู่คา้

ตวัชี� วดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

8.5.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ
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แผนงานยุทธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมลูค่า 288,744,400 บาท

โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้เกษตร 288,744,400 บาท

   กจิกรรม : พฒันาสนิคา้ประมงสูม่าตรฐาน 288,744,400 บาท

1. งบดําเนินงาน 273,732,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 273,732,400 บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 10,156,000 บาท

(2) ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าเช่าที�พกัและค่าพาหนะ 19,984,500 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 13,044,000 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 13,768,000 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมสิ�งก่อสรา้ง 3,488,000 บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบริการ 42,608,000 บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 4,720,600 บาท

(8) วสัดุสาํนกังาน 8,045,000 บาท

(9) วสัดุเชื�อเพลงิและหล่อลื�น 18,466,200 บาท

(10) วสัดุก่อสรา้ง 1,778,000 บาท

(11) วสัดุงานบา้นงานครวั 2,986,000 บาท

(12) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 1,958,400 บาท

(13) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 125,144,900 บาท

(14) วสัดุหนงัสอืวารสารและตาํรา 720,800 บาท

(15) วสัดุคอมพวิเตอร์ 1,960,000 บาท

(16) วสัดุการเกษตร 4,904,000 บาท

2. งบลงทนุ 9,918,800 บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที�ดินและสิ�งกอ่สรา้ง 9,918,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 9,918,800 บาท

กองวจิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์� าจดื 2,188,400 บาท

กรุงเทพมหานคร 1,288,000 บาท

ครุภณัฑย์านพาหนะ และขนส่ง 1,288,000 บาท

(1) รถโดยสารขนาด 12 ที�น ั �ง (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํ �ากว่า 2,400 ซซี ี

หรือกาํลงัเครื�องยนตสู์งสุดไมต่ํ �ากว่า 90  กโิลวตัต ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 1 คนั

1,288,000 บาท
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ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์� าจดืสตูล 900,400 บาท

ครุภณัฑย์านพาหนะ และขนส่ง 900,400 บาท

(1) รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํ �ากว่า 2,400 ซซี ีหรือ

กาํลงัเครื�องยนตสู์งสุดไมต่ํ �ากว่า 110 กโิลวตัต ์ขบัเคลื�อน 2 ลอ้ แบบดบัเบิ�ลแค็บ 

พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ตาํบลกาํแพง อาํเภอละงู จงัหวดัสตูล 1 คนั

900,400 บาท

กองวจิยัและพฒันาเทคโนโลยอีตุสาหกรรมสตัวนํ์� า 4,000,000 บาท

กรุงเทพมหานคร 4,000,000 บาท

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 4,000,000 บาท

(1) เครื�องวเิคราะหธ์าตุโลหะหนกั (AA) พรอ้มอปุกรณ ์แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ

4,000,000 บาท

กองวจิยัและพฒันาประมงทะเล 500,000 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาประมงอา่วไทยตอนกลาง (ชุมพร)  500,000 บาท

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 500,000 บาท

เครื�องกาํเนิดไฟฟ้า ขนาด 50 กโิลวตัต ์ ตาํบลนาชะองั อาํเภอเมอืงชมุพร จงัหวดั

ชมุพร 1 เครื�อง

500,000 บาท

กองวจิยัและพฒันาประมงนํ� าจดื 900,400 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาประมงนํ� าจดืพทัลงุ 900,400 บาท

ครุภณัฑย์านพาหนะ และขนส่ง 900,400 บาท

(1) รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํ �ากว่า 2,400 ซซี ีหรือ

กาํลงัเครื�องยนตสู์งสุดไมต่ํ �ากว่า 110 กโิลวตัต ์ขบัเคลื�อน 2 ลอ้ แบบดบัเบิ�ลแค็บ 

พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ตาํบลลาํปํา อาํเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลุง 

1 คนั

900,400 บาท

กองวจิยัและพฒันาอาหารสตัวนํ์� า 2,330,000 บาท

กรุงเทพมหานคร 2,330,000 บาท

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,330,000 บาท

(1) เครื�องวเิคราะหป์ริมาณกาก พรอ้มอปุกรณ ์แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ

2,330,000 บาท

3. งบรายจา่ยอื�น 5,093,200 บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชั �วคราว 5,093,200 บาท
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แผนงานยุทธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมลูค่า 288,744,400 บาท
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(5) ค่าซ่อมแซมสิ�งก่อสรา้ง 3,488,000 บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบริการ 42,608,000 บาท
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ครุภณัฑย์านพาหนะ และขนส่ง 1,288,000 บาท

(1) รถโดยสารขนาด 12 ที�น ั �ง (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํ �ากว่า 2,400 ซซี ี

หรือกาํลงัเครื�องยนตสู์งสุดไมต่ํ �ากว่า 90  กโิลวตัต ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 
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1,288,000 บาท
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1 คนั
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กองวจิยัและพฒันาอาหารสตัวนํ์� า 2,330,000 บาท

กรุงเทพมหานคร 2,330,000 บาท

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,330,000 บาท

(1) เครื�องวเิคราะหป์ริมาณกาก พรอ้มอปุกรณ ์แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ

2,330,000 บาท

3. งบรายจา่ยอื�น 5,093,200 บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชั �วคราว 5,093,200 บาท
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บาท

8.5.2.1   วตัถปุระสงค ์

8.5.2.2   สถานที�ดาํเนินการ

8.5.2.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     7  ปี (ปี 2559 ถงึ  ปี 2565)

8.5.2.4   วงเงนิทั�งสิ�นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.5.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื�น รวม

5.0950 8.0868 -               -                13.1818

5.0950 8.0868 -               -               13.1818

รวมทั�งสิ�น

1. ปรบัปรงุทะเบยีนเกษตรกรผูเ้พาะเลี�ยงสตัวน์ํ �า

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม

เพื�อพฒันาฐานขอ้มลูทะเบยีนเกษตรกรผูเ้พาะเลี�ยงสตัวน์ํ �าใหอ้ยู่ในรูปแบบดจิทิลั มคีวามถกูตอ้งครบถว้น 

เป็นปจัจบุนัและนาํไปใชป้ระโยชนห์ลายมติ ิเพื�อใชใ้นการวางแผน กาํหนดมาตรการและนโยบายภาครฐั 

สามารถเชื�อมโยงบูรณาการขอ้มลูกบัหน่วยงานอื�น ๆ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและรวดเรว็

8.5.2  โครงการที� 2 :  โครงการปรบัปรงุขอ้มูลทะเบียนเกษตรกร                    13,181,800

ทั �วประเทศ

                   80,780,400

                   80,780,400

งบรายจา่ย
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เริ�มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 - จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ฟารม์ 520,000 520,000 520,000 520,000 -

 ( 539,697 )

รอ้ยละ 80 100 100 100 -

 ( 79.29 )

ลา้นบาท 57.4086 13.1818 5.0950 5.0950 -                  

ลา้นบาท 57.4086 13.1818 5.0950 5.0950 -                  

ลา้นบาท 20.2300 5.0950 5.0950 5.0950 -                 

ลา้นบาท 37.1786 8.0868 -               -               -                 

ลา้นบาท -                   -               -               -               -                 

ลา้นบาท -                   -               -               -               -                 

ลา้นบาท -                    -                -               -                -                  

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เงนิงบประมาณ

เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

8.5.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

      - งบดาํเนนิงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

เชงิปรมิาณ : จาํนวนฟารม์เพาะเลี�ยง

สตัวน์ํ �าและโรงเพาะฟกัไดร้บัการสาํรวจ

ขอ้มลู

เชงิคณุภาพ : ขอ้มลูทะเบยีนเกษตรกรที�

ไดร้บัการสาํรวจและปรบัปรงุ สามารถ

เชื�อมโยงขอ้มลูกบัหน่วยงานอื�นไดไ้ม่

นอ้ยกวา่

รวมทั�งสิ�น

ตวัชี� วดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ
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เชงิปรมิาณ : จาํนวนฟารม์เพาะเลี�ยง

สตัวน์ํ �าและโรงเพาะฟกัไดร้บัการสาํรวจ

ขอ้มลู

เชงิคณุภาพ : ขอ้มลูทะเบยีนเกษตรกรที�

ไดร้บัการสาํรวจและปรบัปรงุ สามารถ

เชื�อมโยงขอ้มลูกบัหน่วยงานอื�นไดไ้ม่

นอ้ยกวา่

รวมทั�งสิ�น

ตวัชี� วดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ
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โครงการปรบัปรุงขอ้มลูทะเบียนเกษตรกร 13,181,800 บาท

   กจิกรรม : ปรบัปรุงขอ้มูลทะเบยีนเกษตรกร 13,181,800 บาท

1. งบดําเนินงาน 5,095,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,095,000 บาท

(1) ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าเช่าที�พกัและค่าพาหนะ 3,137,600 บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบริการ 990,000 บาท

(3) วสัดุเชื�อเพลงิและหล่อลื�น 967,400 บาท

2. งบลงทนุ 8,086,800 บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที�ดินและสิ�งกอ่สรา้ง 8,086,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 8,086,800 บาท

ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 8,086,800 บาท

กรุงเทพมหานคร 8,086,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 8,086,800 บาท

(1) โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการขอ้มลูภมูสิารสนเทศ                        

  ( Fisheries GIS Portal) แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร          

    1 ระบบ

8,086,800 บาท
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บาท

8.5.3.1   วตัถปุระสงค ์

8.5.3.2   สถานที�ดาํเนินการ

8.5.3.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     6  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2565)

8.5.3.4   วงเงนิทั�งสิ�นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.5.3.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื�น รวม

9.2000          -         3.5000     -           12.7000     

9.2000            -           3.5000        -             12.7000        

5. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื จาํนวน 20 จงัหวดั

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

3. ภาคตะวนัตก จาํนวน 4 จงัหวดั

4. ภาคตะวนัออก จาํนวน 6 จงัหวดั

เพื�อใหร้าษฎรในชมุชนเป้าหมายโครงการมคีวามรูด้า้นการเพาะเลี�ยงสตัวน์ํ �าจดื มผีลผลติสตัวน์ํ �าเพยีงพอต่อการ

บรโิภค สามารถสรา้งรายไดแ้ละลดรายจ่ายในครวัเรอืน สามารถบรหิารจดัการแหลง่นํ �าในชมุชน ใหเ้ป็นธนาคาร

ผลผลติเกษตรดา้นการประมง และเพิ�มศกัยภาพดา้นการพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวน์ํ �าจดือย่างมปีระสทิธภิาพและ

มคีวามย ั �งยนื

1. สนบัสนุนธนาคารผลผลติสตัวน์ํ �าแบบมส่ีวนร่วม

6. ภาคใต ้จาํนวน 8 จงัหวดั

รวมทั�งสิ�น

8.5.3  โครงการที� 3 :  โครงการธนาคารสนิคา้เกษตร                  12,700,000

                 67,120,000

                 67,120,000

1. ภาคเหนอื จาํนวน 16 จงัหวดั

2. ภาคกลาง จาํนวน 8 จงัหวดั
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โครงการปรบัปรุงขอ้มลูทะเบียนเกษตรกร 13,181,800 บาท

   กจิกรรม : ปรบัปรุงขอ้มูลทะเบยีนเกษตรกร 13,181,800 บาท

1. งบดําเนินงาน 5,095,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,095,000 บาท

(1) ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าเช่าที�พกัและค่าพาหนะ 3,137,600 บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบริการ 990,000 บาท

(3) วสัดุเชื�อเพลงิและหล่อลื�น 967,400 บาท

2. งบลงทนุ 8,086,800 บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที�ดินและสิ�งกอ่สรา้ง 8,086,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 8,086,800 บาท

ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 8,086,800 บาท

กรุงเทพมหานคร 8,086,800 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 8,086,800 บาท

(1) โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการขอ้มลูภมูสิารสนเทศ                        

  ( Fisheries GIS Portal) แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร          

    1 ระบบ

8,086,800 บาท
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บาท

8.5.3.1   วตัถปุระสงค ์

8.5.3.2   สถานที�ดาํเนินการ

8.5.3.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     6  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2565)

8.5.3.4   วงเงนิทั�งสิ�นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.5.3.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื�น รวม

9.2000          -         3.5000     -           12.7000     

9.2000            -           3.5000        -             12.7000        

5. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื จาํนวน 20 จงัหวดั

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

3. ภาคตะวนัตก จาํนวน 4 จงัหวดั

4. ภาคตะวนัออก จาํนวน 6 จงัหวดั

เพื�อใหร้าษฎรในชมุชนเป้าหมายโครงการมคีวามรูด้า้นการเพาะเลี�ยงสตัวน์ํ �าจดื มผีลผลติสตัวน์ํ �าเพยีงพอต่อการ

บรโิภค สามารถสรา้งรายไดแ้ละลดรายจ่ายในครวัเรอืน สามารถบรหิารจดัการแหลง่นํ �าในชมุชน ใหเ้ป็นธนาคาร

ผลผลติเกษตรดา้นการประมง และเพิ�มศกัยภาพดา้นการพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวน์ํ �าจดือย่างมปีระสทิธภิาพและ

มคีวามย ั �งยนื

1. สนบัสนุนธนาคารผลผลติสตัวน์ํ �าแบบมส่ีวนร่วม

6. ภาคใต ้จาํนวน 8 จงัหวดั

รวมทั�งสิ�น

8.5.3  โครงการที� 3 :  โครงการธนาคารสนิคา้เกษตร                  12,700,000

                 67,120,000

                 67,120,000

1. ภาคเหนอื จาํนวน 16 จงัหวดั

2. ภาคกลาง จาํนวน 8 จงัหวดั
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เริ�มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 - จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง 60 80 100 100 -

 ( 60 )

รอ้ยละ 60 65 75 75 -

 ( - )

ลา้นบาท 29.0200           12.7000    12.7000      12.7000      -                

ลา้นบาท 29.0200           12.7000    12.7000      12.7000      -                

ลา้นบาท 18.5600           9.2000     9.2000        9.2000       -                

ลา้นบาท -                   -           -              -             -                

ลา้นบาท 10.4600           3.5000     3.5000        3.5000       -                

ลา้นบาท -                   -           -              -             -                

ลา้นบาท -                   -            -               -              -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เชงิปรมิาณ : จาํนวนชมุชนที�ไดร้บัการบรหิาร

จดัการดา้นผลผลติสนิคา้ประมง

เชงิคณุภาพ : ชมุชนที�เขา้ร่วมโครงการสามารถ

ดาํเนนิการบรหิารจดัการไดส้าํเร็จไม่นอ้ยกวา่

8.5.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เงนินอกงบประมาณ

รวมทั�งสิ�น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนนิงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

ตวัชี� วดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ
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โครงการธนาคารสนิคา้เกษตร 12,700,000 บาท

   กจิกรรม : สนับสนุนธนาคารผลผลิตสตัวนํ์� าแบบมีส่วนร่วม 12,700,000 บาท

1. งบดําเนินงาน 9,200,000      บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,200,000      บาท

(1) ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าเช่าที�พกัและค่าพาหนะ 1,060,800       บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 150,000         บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 100,000         บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบริการ 120,000         บาท

(5) วสัดุสาํนกังาน 150,000         บาท

(6) วสัดุเชื�อเพลงิและหล่อลื�น 2,500,000       บาท

(7) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 300,000         บาท

(8) วสัดุการเกษตร 4,819,200       บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 3,500,000      บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทั �วไป 3,500,000      บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนธนาคารผลผลติสตัวน์ํ �าแบบมส่ีวนร่วม 3,500,000       บาท
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เริ�มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 - จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง 60 80 100 100 -

 ( 60 )

รอ้ยละ 60 65 75 75 -

 ( - )

ลา้นบาท 29.0200           12.7000    12.7000      12.7000      -                

ลา้นบาท 29.0200           12.7000    12.7000      12.7000      -                

ลา้นบาท 18.5600           9.2000     9.2000        9.2000       -                

ลา้นบาท -                   -           -              -             -                

ลา้นบาท 10.4600           3.5000     3.5000        3.5000       -                

ลา้นบาท -                   -           -              -             -                

ลา้นบาท -                   -            -               -              -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เชงิปรมิาณ : จาํนวนชมุชนที�ไดร้บัการบรหิาร

จดัการดา้นผลผลติสนิคา้ประมง

เชงิคณุภาพ : ชมุชนที�เขา้ร่วมโครงการสามารถ

ดาํเนนิการบรหิารจดัการไดส้าํเร็จไม่นอ้ยกวา่

8.5.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เงนินอกงบประมาณ

รวมทั�งสิ�น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนนิงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

ตวัชี� วดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ
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โครงการธนาคารสนิคา้เกษตร 12,700,000 บาท

   กจิกรรม : สนับสนุนธนาคารผลผลิตสตัวนํ์� าแบบมีส่วนร่วม 12,700,000 บาท

1. งบดําเนินงาน 9,200,000      บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,200,000      บาท

(1) ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าเช่าที�พกัและค่าพาหนะ 1,060,800       บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 150,000         บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 100,000         บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบริการ 120,000         บาท

(5) วสัดุสาํนกังาน 150,000         บาท

(6) วสัดุเชื�อเพลงิและหล่อลื�น 2,500,000       บาท

(7) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 300,000         บาท

(8) วสัดุการเกษตร 4,819,200       บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 3,500,000      บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทั �วไป 3,500,000      บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนธนาคารผลผลติสตัวน์ํ �าแบบมส่ีวนร่วม 3,500,000       บาท
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บาท

8.5.4.1   วตัถปุระสงค ์

8.5.4.2   สถานที�ดาํเนินการ

8.5.4.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     7  ปี (ปี 2559 ถงึ  ปี 2565)

8.5.4.4   วงเงนิทั�งสิ�นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.5.4.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื�น รวม

36.9319        -           -            -           36.9319      

36.9319           -             -               -              36.9319        

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทั�งสิ�น

1. ส่งเสรมิและบรหิารจดัการการผลติและการแปรรูป

8.5.4  โครงการที� 4 :  โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติและ             

การแปรรูปสตัวนํ์�า

                 36,931,900

ทั �วประเทศ

                666,332,700

                666,332,700

เพื�อพฒันาพนัธุส์ตัวน์ํ �าพนัธุด์ ีสนบัสนุนและส่งเสรมิความรูแ้ละเทคโนโลยกีารเพาะเลี�ยงสตัวน์ํ �าแก่

เกษตรกรรายย่อย ผูป้ระกอบการ ประชาชน และพฒันาต่อยอดไปสู่การเพิ�มประสทิธิภาพ การผลติสตัว ์

นํ �าสู่การส่งออกเชิงพาณิชย ์รวมทั�งจดัระบบชลประทานนํ�าเคม็ เพื�อพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติและ

การแปรรูปสตัวน์ํ �า
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เริ�มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 - จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 650 1,680 2,000 2,500 -

 ( 642 )

รอ้ยละ - 5 6 7 -

ลา้นบาท 555.5370          36.9319     36.9319       36.9319      -                 

ลา้นบาท 555.5370          36.9319     36.9319       36.9319      -                 

ลา้นบาท 430.8567         36.9319     36.9319       36.9319      -                 

ลา้นบาท 98.9523           -             -               -              -                 

ลา้นบาท -                   -             -               -              -                 

ลา้นบาท 25.7280           -             -               -              -                 

ลา้นบาท -                   -              -               -              -                 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบดาํเนนิงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทั�งสิ�น

เงนิงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : พฒันาศกัยภาพดา้นการ

ผลติและการแปรรูป

เชงิคณุภาพ : ผูป้ระกอบการเพาะเลี�ยง

สตัวน์ํ �าที�นาํสตัวน์ํ �าพนัธุด์ไีปเลี�ยงมผีลผลติ

เพิ�มขึ�น

ตวัชี� วดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

8.5.4.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ
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บาท

8.5.4.1   วตัถปุระสงค ์

8.5.4.2   สถานที�ดาํเนินการ

8.5.4.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     7  ปี (ปี 2559 ถงึ  ปี 2565)

8.5.4.4   วงเงนิทั�งสิ�นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.5.4.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื�น รวม

36.9319        -           -            -           36.9319      

36.9319           -             -               -              36.9319        

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทั�งสิ�น

1. ส่งเสรมิและบรหิารจดัการการผลติและการแปรรูป

8.5.4  โครงการที� 4 :  โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติและ             

การแปรรูปสตัวนํ์�า

                 36,931,900

ทั �วประเทศ

                666,332,700

                666,332,700

เพื�อพฒันาพนัธุส์ตัวน์ํ �าพนัธุด์ ีสนบัสนุนและส่งเสรมิความรูแ้ละเทคโนโลยกีารเพาะเลี�ยงสตัวน์ํ �าแก่

เกษตรกรรายย่อย ผูป้ระกอบการ ประชาชน และพฒันาต่อยอดไปสู่การเพิ�มประสทิธิภาพ การผลติสตัว ์

นํ �าสู่การส่งออกเชิงพาณิชย ์รวมทั�งจดัระบบชลประทานนํ�าเคม็ เพื�อพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติและ

การแปรรูปสตัวน์ํ �า
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เริ�มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 - จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 650 1,680 2,000 2,500 -

 ( 642 )

รอ้ยละ - 5 6 7 -

ลา้นบาท 555.5370          36.9319     36.9319       36.9319      -                 

ลา้นบาท 555.5370          36.9319     36.9319       36.9319      -                 

ลา้นบาท 430.8567         36.9319     36.9319       36.9319      -                 

ลา้นบาท 98.9523           -             -               -              -                 

ลา้นบาท -                   -             -               -              -                 

ลา้นบาท 25.7280           -             -               -              -                 

ลา้นบาท -                   -              -               -              -                 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบดาํเนนิงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทั�งสิ�น

เงนิงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : พฒันาศกัยภาพดา้นการ

ผลติและการแปรรูป

เชงิคณุภาพ : ผูป้ระกอบการเพาะเลี�ยง

สตัวน์ํ �าที�นาํสตัวน์ํ �าพนัธุด์ไีปเลี�ยงมผีลผลติ

เพิ�มขึ�น

ตวัชี� วดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

8.5.4.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ
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โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติและการแปรรูปสตัวนํ์� า 36,931,900 บาท

   กจิกรรม : สง่เสริมและบริหารจดัการการผลติและการแปรรูป 36,931,900 บาท

1. งบดําเนินงาน 36,931,900     บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 36,931,900     บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 2,373,300       บาท

(2) ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าเช่าที�พกัและค่าพาหนะ 5,429,500       บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,791,800       บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 554,000         บาท

(5) ค่าซ่อมแซมสิ�งก่อสรา้ง 1,500,000       บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบริการ 13,080,000     บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 3,377,900       บาท

(8) ค่ารบัรองและพธิีการ 26,100          บาท

(9) ค่าภาษ ีค่าธรรมเนียม 30,000          บาท

(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 372,000         บาท

(11) วสัดุสาํนกังาน 546,300         บาท

(12) วสัดุเชื�อเพลงิและหล่อลื�น 2,704,000       บาท

(13) วสัดุก่อสรา้ง 78,700          บาท

(14) วสัดุงานบา้นงานครวั 75,300          บาท

(15) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 57,600          บาท

(16) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 500,000         บาท

(17) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 1,538,300       บาท

(18) วสัดุหนงัสอืวารสารและตาํรา 5,000           บาท

(19) วสัดุคอมพวิเตอร์ 418,400         บาท

(20) วสัดุการเกษตร 2,473,700       บาท

80

บาท

8.5.5.1   วตัถปุระสงค ์

8.5.5.2   สถานที�ดาํเนินการ

8.5.5.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     6  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2565)

8.5.5.4   วงเงนิทั�งสิ�นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.5.5.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื�น รวม

55.0630        -           -             -            55.0630    

55.0630           -             -               -              55.0630       

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทั�งสิ�น

1. ระบบส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่

8.5.5  โครงการที� 5 : โครงการระบบส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่                   55,063,000

ทั �วประเทศ

                 377,066,100

                 377,066,100

เพื�อเพิ�มผลผลติการเพาะเลี�ยงสตัวน์ํ �าของเกษตรกร ลดตน้ทนุการผลติ ยกระดบัมาตรฐานฟารม์เพาะเลี�ยงสตัวน์ํ �าเขา้สู่มาตรฐานการ

ปฏบิตัทิางการเพาะเลี�ยงสตัวน์ํ �าที�ด ี(GAP) ผลติสนิคา้สตัวน์ํ �าไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด รวมท ั�งพฒันากลุม่ วสิาหกจิ

ชมุชน หรอืสหกรณ์ผูเ้พาะเลี�ยงสตัวน์ํ �า เพื�อเป็นตวักลางในการบรหิารจดัการระบบการผลติและการเชื�อมโยงผลผลติสู่ตลาดใหแ้ก่

สมาชิก
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โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติและการแปรรูปสตัวนํ์� า 36,931,900 บาท

   กจิกรรม : สง่เสริมและบริหารจดัการการผลติและการแปรรูป 36,931,900 บาท

1. งบดําเนินงาน 36,931,900     บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 36,931,900     บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 2,373,300       บาท

(2) ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าเช่าที�พกัและค่าพาหนะ 5,429,500       บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,791,800       บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 554,000         บาท

(5) ค่าซ่อมแซมสิ�งก่อสรา้ง 1,500,000       บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบริการ 13,080,000     บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 3,377,900       บาท

(8) ค่ารบัรองและพธิีการ 26,100          บาท

(9) ค่าภาษ ีค่าธรรมเนียม 30,000          บาท

(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 372,000         บาท

(11) วสัดุสาํนกังาน 546,300         บาท

(12) วสัดุเชื�อเพลงิและหล่อลื�น 2,704,000       บาท

(13) วสัดุก่อสรา้ง 78,700          บาท

(14) วสัดุงานบา้นงานครวั 75,300          บาท

(15) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 57,600          บาท

(16) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 500,000         บาท

(17) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 1,538,300       บาท

(18) วสัดุหนงัสอืวารสารและตาํรา 5,000           บาท

(19) วสัดุคอมพวิเตอร์ 418,400         บาท

(20) วสัดุการเกษตร 2,473,700       บาท
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บาท

8.5.5.1   วตัถปุระสงค ์

8.5.5.2   สถานที�ดาํเนินการ

8.5.5.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     6  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2565)

8.5.5.4   วงเงนิทั�งสิ�นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.5.5.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื�น รวม

55.0630        -           -             -            55.0630    

55.0630           -             -               -              55.0630       

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทั�งสิ�น

1. ระบบส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่

8.5.5  โครงการที� 5 : โครงการระบบส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่                   55,063,000

ทั �วประเทศ

                 377,066,100

                 377,066,100

เพื�อเพิ�มผลผลติการเพาะเลี�ยงสตัวน์ํ �าของเกษตรกร ลดตน้ทนุการผลติ ยกระดบัมาตรฐานฟารม์เพาะเลี�ยงสตัวน์ํ �าเขา้สู่มาตรฐานการ

ปฏบิตัทิางการเพาะเลี�ยงสตัวน์ํ �าที�ด ี(GAP) ผลติสนิคา้สตัวน์ํ �าไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด รวมท ั�งพฒันากลุม่ วสิาหกจิ

ชมุชน หรอืสหกรณ์ผูเ้พาะเลี�ยงสตัวน์ํ �า เพื�อเป็นตวักลางในการบรหิารจดัการระบบการผลติและการเชื�อมโยงผลผลติสู่ตลาดใหแ้ก่

สมาชิก
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เริ�มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 - จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แปลง 77 100 100 100 -

 ( 77 )

รอ้ยละ 5 5 5 5 -

 ( - )

ลา้นบาท 211.8771          55.0630     55.0630       55.0630      -               

ลา้นบาท 211.8771          55.0630     55.0630       55.0630      -               

ลา้นบาท 211.8043         55.0630     55.0630       55.0630      -               

ลา้นบาท 0.0728            -             -               -              -               

ลา้นบาท -                   -             -               -              -               

ลา้นบาท -                   -             -               -              -               

ลา้นบาท -                   -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบดาํเนนิงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทั�งสิ�น

เงนิงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนแปลงที�เขา้ร่วมโครงการ

เชงิคณุภาพ : ตน้ทนุการผลติสนิคา้ประมงของ

เกษตรกรที�เขา้ร่วมโครงการลดลงไม่นอ้ยกวา่

ตวัชี� วดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

8.5.5.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ
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โครงการระบบสง่เสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 55,063,000 บาท

   กจิกรรม : ระบบสง่เสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 55,063,000 บาท

1. งบดําเนินงาน 55,063,000     บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 55,063,000     บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 2,800,000       บาท

(2) ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าเช่าที�พกัและค่าพาหนะ 28,621,000     บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,200,000       บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบริการ 11,090,000     บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2,280,700       บาท

(6) วสัดุสาํนกังาน 312,000         บาท

(7) วสัดุเชื�อเพลงิและหล่อลื�น 1,888,500       บาท

(8) วสัดุคอมพวิเตอร์ 945,800         บาท

(9) วสัดุการเกษตร 5,925,000       บาท
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83

เริ�มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 - จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แปลง 77 100 100 100 -

 ( 77 )

รอ้ยละ 5 5 5 5 -

 ( - )

ลา้นบาท 211.8771          55.0630     55.0630       55.0630      -               

ลา้นบาท 211.8771          55.0630     55.0630       55.0630      -               

ลา้นบาท 211.8043         55.0630     55.0630       55.0630      -               

ลา้นบาท 0.0728            -             -               -              -               

ลา้นบาท -                   -             -               -              -               

ลา้นบาท -                   -             -               -              -               

ลา้นบาท -                   -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบดาํเนนิงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทั�งสิ�น

เงนิงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนแปลงที�เขา้ร่วมโครงการ

เชงิคณุภาพ : ตน้ทนุการผลติสนิคา้ประมงของ

เกษตรกรที�เขา้ร่วมโครงการลดลงไม่นอ้ยกวา่

ตวัชี� วดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

8.5.5.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

82

โครงการระบบสง่เสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 55,063,000 บาท

   กจิกรรม : ระบบสง่เสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 55,063,000 บาท

1. งบดําเนินงาน 55,063,000     บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 55,063,000     บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 2,800,000       บาท

(2) ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าเช่าที�พกัและค่าพาหนะ 28,621,000     บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,200,000       บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบริการ 11,090,000     บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2,280,700       บาท

(6) วสัดุสาํนกังาน 312,000         บาท

(7) วสัดุเชื�อเพลงิและหล่อลื�น 1,888,500       บาท

(8) วสัดุคอมพวิเตอร์ 945,800         บาท

(9) วสัดุการเกษตร 5,925,000       บาท
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84

บาท

8.5.6.1   วตัถปุระสงค ์

8.5.6.2   สถานที�ดาํเนินการ

8.5.6.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     6  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2565)

8.5.6.4   วงเงนิทั�งสิ�นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.5.6.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื�น รวม

17.0000         -            -             -             17.0000    

17.0000            -              -                -                17.0000      

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทั�งสิ�น

1. ส่งเสรมิเกษตรเชงิรกุดา้นการประมง 

(Zoning by Agri map)

8.5.6  โครงการที� 6 :  โครงการบรหิารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนที�เกษตร

เพื�อการบรหิารจดัการเชิงรุก (Agri-Map)

                     17,000,000

ทั �วประเทศ

                   103,355,600

                   103,355,600

เพื�อส่งเสรมิเกษตรกรในพื�นที�ไม่เหมาะสมในการปลูกขา้วหรอืพชืเศรษฐกจิเชิงเดี�ยวปรบัเปลี�ยนกจิกรรม สู่การเพาะเลี�ยงสตัวน์ํ �า 

เป็นการเพิ�มอาชพีทางเลอืกใหแ้พร่หลายสู่เกษตรกร เพื�อใหเ้กษตรกรมรีายไดเ้พิ�มขึ�น และมคีวามยั �งยนืในการประกอบอาชพี

84

เริ�มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 - จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ไร่ 5,000 5,000 5,000 5,000 -

 ( 5,000 )

รอ้ยละ 80 85 85 85 -

 ( - )

ลา้นบาท 52.3556            17.0000      17.0000        17.0000        -               

ลา้นบาท 52.3556            17.0000      17.0000        17.0000        -               

ลา้นบาท 52.3556            17.0000      17.0000        17.0000        -              

ลา้นบาท -                    -              -                -                -              

ลา้นบาท -                    -              -                -                -              

ลา้นบาท -                    -              -                -                -              

ลา้นบาท -                    -               -                -                -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบดาํเนนิงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทั�งสิ�น

เงนิงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนพื�นที�ที�ไม่เหมาะสมใน

การปลูกพชืปรบัเปลี�ยนไปสู่กจิกรรมการ

เพาะเลี�ยงสตัวน์ํ �า

เชงิคณุภาพ : รอ้ยละของเกษตรกรที�เขา้

ร่วมโครงการมผีลผลติสตัวน์ํ �าไม่นอ้ยกวา่ 

50 กโิลกรมั/ไร่/ปี

ตวัชี� วดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

8.5.6.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ
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บาท

8.5.6.1   วตัถปุระสงค ์

8.5.6.2   สถานที�ดาํเนินการ

8.5.6.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     6  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2565)

8.5.6.4   วงเงนิทั�งสิ�นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.5.6.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื�น รวม

17.0000         -            -             -             17.0000    

17.0000            -              -                -                17.0000      

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทั�งสิ�น

1. ส่งเสรมิเกษตรเชงิรกุดา้นการประมง 

(Zoning by Agri map)

8.5.6  โครงการที� 6 :  โครงการบรหิารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนที�เกษตร

เพื�อการบรหิารจดัการเชิงรุก (Agri-Map)

                     17,000,000

ทั �วประเทศ

                   103,355,600

                   103,355,600

เพื�อส่งเสรมิเกษตรกรในพื�นที�ไม่เหมาะสมในการปลูกขา้วหรอืพชืเศรษฐกจิเชิงเดี�ยวปรบัเปลี�ยนกจิกรรม สู่การเพาะเลี�ยงสตัวน์ํ �า 

เป็นการเพิ�มอาชพีทางเลอืกใหแ้พร่หลายสู่เกษตรกร เพื�อใหเ้กษตรกรมรีายไดเ้พิ�มขึ�น และมคีวามยั �งยนืในการประกอบอาชพี
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เริ�มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 - จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ไร่ 5,000 5,000 5,000 5,000 -

 ( 5,000 )

รอ้ยละ 80 85 85 85 -

 ( - )

ลา้นบาท 52.3556            17.0000      17.0000        17.0000        -               

ลา้นบาท 52.3556            17.0000      17.0000        17.0000        -               

ลา้นบาท 52.3556            17.0000      17.0000        17.0000        -              

ลา้นบาท -                    -              -                -                -              

ลา้นบาท -                    -              -                -                -              

ลา้นบาท -                    -              -                -                -              

ลา้นบาท -                    -               -                -                -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบดาํเนนิงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทั�งสิ�น

เงนิงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนพื�นที�ที�ไม่เหมาะสมใน

การปลูกพชืปรบัเปลี�ยนไปสู่กจิกรรมการ

เพาะเลี�ยงสตัวน์ํ �า

เชงิคณุภาพ : รอ้ยละของเกษตรกรที�เขา้

ร่วมโครงการมผีลผลติสตัวน์ํ �าไม่นอ้ยกวา่ 

50 กโิลกรมั/ไร่/ปี

ตวัชี� วดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

8.5.6.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ
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โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนที�เกษตรเพื�อการบริหารจดัการเชิงรุก 

(Agri-Map)

17,000,000 บาท

   กจิกรรม : สง่เสริมเกษตรเชิงรุกดา้นการประมง (Zoning by Agri map) 17,000,000 บาท

1. งบดําเนินงาน 17,000,000    บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,000,000    บาท

(1) ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าเช่าที�พกัและค่าพาหนะ 5,364,800      บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบริการ 1,980,000      บาท

(3) วสัดุสาํนกังาน 80,000         บาท

(4) วสัดุเชื�อเพลงิและหล่อลื�น 2,275,400      บาท

(5) วสัดุคอมพวิเตอร์ 22,500         บาท

(6) วสัดุการเกษตร 7,277,300      บาท
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บาท

8.5.7.1   วตัถปุระสงค ์

8.5.7.2   สถานที�ดาํเนินการ

8.5.7.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     6  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2565)

8.5.7.4   วงเงนิทั�งสิ�นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.5.7.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื�น รวม

6.6530 -      -             -            6.6530

6.6530 -         -                -              6.6530

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทั�งสิ�น

1. พฒันาเกษตรอนิทรยี ์

8.5.7  โครงการที� 7 :  โครงการพฒันาเกษตรกรรมยั �งยืน                     6,653,000

ทั �วประเทศ

                   53,177,100

                   53,177,100

เพื�อพฒันาใหเ้กษตรกรและเจา้หนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้งมคีวามรู ้ความเขา้ใจในแนวทาง วธิกีารเพาะเลี�ยงสตัวน์ํ �าตามมาตรฐานการ

เพาะเลี�ยงสตัวน์ํ �าอนิทรยีส์ามารถพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวน์ํ �าอนิทรยีใ์หไ้ดผ้ลผลติ และผลติภณัฑส์ตัวน์ํ �าตามมาตรฐานของ

เกษตรอนิทรยี ์รวมทั�งสรา้งเครอืข่ายใหเ้กษตรกรและเจา้หนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้งไดแ้ลกเปลี�ยนความรู ้ความคดิเหน็และ

ประสบการณ์ทางดา้นการเพาะเลี�ยงสตัวน์ํ �าอนิทรยี์
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โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนที�เกษตรเพื�อการบริหารจดัการเชิงรุก 

(Agri-Map)

17,000,000 บาท

   กจิกรรม : สง่เสริมเกษตรเชิงรุกดา้นการประมง (Zoning by Agri map) 17,000,000 บาท

1. งบดําเนินงาน 17,000,000    บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,000,000    บาท

(1) ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าเช่าที�พกัและค่าพาหนะ 5,364,800      บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบริการ 1,980,000      บาท

(3) วสัดุสาํนกังาน 80,000         บาท

(4) วสัดุเชื�อเพลงิและหล่อลื�น 2,275,400      บาท

(5) วสัดุคอมพวิเตอร์ 22,500         บาท

(6) วสัดุการเกษตร 7,277,300      บาท
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บาท

8.5.7.1   วตัถปุระสงค ์

8.5.7.2   สถานที�ดาํเนินการ

8.5.7.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     6  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2565)

8.5.7.4   วงเงนิทั�งสิ�นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.5.7.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื�น รวม

6.6530 -      -             -            6.6530

6.6530 -         -                -              6.6530

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทั�งสิ�น

1. พฒันาเกษตรอนิทรยี ์

8.5.7  โครงการที� 7 :  โครงการพฒันาเกษตรกรรมยั �งยืน                     6,653,000

ทั �วประเทศ

                   53,177,100

                   53,177,100

เพื�อพฒันาใหเ้กษตรกรและเจา้หนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้งมคีวามรู ้ความเขา้ใจในแนวทาง วธิกีารเพาะเลี�ยงสตัวน์ํ �าตามมาตรฐานการ

เพาะเลี�ยงสตัวน์ํ �าอนิทรยีส์ามารถพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวน์ํ �าอนิทรยีใ์หไ้ดผ้ลผลติ และผลติภณัฑส์ตัวน์ํ �าตามมาตรฐานของ

เกษตรอนิทรยี ์รวมทั�งสรา้งเครอืข่ายใหเ้กษตรกรและเจา้หนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้งไดแ้ลกเปลี�ยนความรู ้ความคดิเหน็และ

ประสบการณ์ทางดา้นการเพาะเลี�ยงสตัวน์ํ �าอนิทรยี์
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เริ�มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 - จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 1,000 500 500 500 -

 ( 861 )

รอ้ยละ 85 85 90 90 -

 ( 52.29 )

ลา้นบาท 33.2181 6.6530 6.6530 6.6530 -               

ลา้นบาท 33.2181 6.6530 6.6530 6.6530 -               

ลา้นบาท 33.0821 6.6530 6.6530 6.6530 -               

ลา้นบาท 0.1360 -         -                -              -               

ลา้นบาท -                   -         -                -              -               

ลา้นบาท -                   -         -                -              -               

ลา้นบาท -                    -         -                -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบดาํเนนิงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทั�งสิ�น

เงนิงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกรไดร้บัการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

เชงิคณุภาพ : เกษตรกรที�ไดร้บัการถ่ายทอด

เทคโนโลยดีา้นการเพาะเลี�ยงสตัวน์ํ �าอนิทรยีม์ี

ความรูเ้พิ�มขึ�น

ตวัชี� วดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

8.5.7.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ
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โครงการพฒันาเกษตรกรรมย ั �งยนื 6,653,000 บาท

   กจิกรรม : พฒันาเกษตรอนิทรีย ์ 6,653,000 บาท

1. งบดําเนินงาน 6,653,000    บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,653,000    บาท

(1) ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าเช่าที�พกัและค่าพาหนะ 780,000       บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 100,000       บาท

(3) ค่าจา้งเหมาบริการ 2,116,700     บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,404,000     บาท

(5) วสัดุสาํนกังาน 100,000       บาท

(6) วสัดุเชื�อเพลงิและหล่อลื�น 245,400       บาท

(7) วสัดุคอมพวิเตอร์ 40,000        บาท

(8) วสัดุการเกษตร 1,866,900     บาท
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เริ�มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 - จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 1,000 500 500 500 -

 ( 861 )

รอ้ยละ 85 85 90 90 -

 ( 52.29 )

ลา้นบาท 33.2181 6.6530 6.6530 6.6530 -               

ลา้นบาท 33.2181 6.6530 6.6530 6.6530 -               

ลา้นบาท 33.0821 6.6530 6.6530 6.6530 -               

ลา้นบาท 0.1360 -         -                -              -               

ลา้นบาท -                   -         -                -              -               

ลา้นบาท -                   -         -                -              -               

ลา้นบาท -                    -         -                -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบดาํเนนิงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทั�งสิ�น

เงนิงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกรไดร้บัการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

เชงิคณุภาพ : เกษตรกรที�ไดร้บัการถ่ายทอด

เทคโนโลยดีา้นการเพาะเลี�ยงสตัวน์ํ �าอนิทรยีม์ี

ความรูเ้พิ�มขึ�น

ตวัชี� วดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

8.5.7.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ
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โครงการพฒันาเกษตรกรรมย ั �งยนื 6,653,000 บาท

   กจิกรรม : พฒันาเกษตรอนิทรีย ์ 6,653,000 บาท

1. งบดําเนินงาน 6,653,000    บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,653,000    บาท

(1) ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าเช่าที�พกัและค่าพาหนะ 780,000       บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 100,000       บาท

(3) ค่าจา้งเหมาบริการ 2,116,700     บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,404,000     บาท

(5) วสัดุสาํนกังาน 100,000       บาท

(6) วสัดุเชื�อเพลงิและหล่อลื�น 245,400       บาท

(7) วสัดุคอมพวิเตอร์ 40,000        บาท

(8) วสัดุการเกษตร 1,866,900     บาท
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บาท

8.5.8.1   วตัถปุระสงค ์

8.5.8.2   สถานที�ดําเนินการ

8.5.8.3   ระยะเวลาดําเนินการ     6  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2565)

8.5.8.4   วงเงนิท ั�งสิ�นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.5.8.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื�น รวม

131.3894 45.0790 -           -          176.4684

131.3894 45.0790 -             -            176.4684

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมท ั�งสิ�น

1. จดัระเบยีบการทาํประมง

8.5.8  โครงการที� 8 :  โครงการจดัระเบยีบการทาํประมง              176,468,400

เพื�อบริหารจดัการทรพัยากรและการอนุรกัษท์รพัยากรสตัวน์ํ �าเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ กาํหนด

มาตรการและควบคุมการทาํการประมงใหเ้ป็นไปตาม พรก. การประมงและกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 

เพื�อใหท้รพัยากรสตัวน์ํ �า ในประเทศมกีารใชป้ระโยชนอ์ย่างย ั �งยนื ผูป้ระกอบการ ชาวประมง และ

ผูเ้กี�ยวขอ้งไดร้บัใบอนุญาตหรือใบรบัรองอย่างถกูตอ้งเป็นไปตามที�กฎหมายและระเบยีบที�กาํหนด

ท ั �วประเทศ

           1,025,565,900

           1,025,565,900
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เริ�มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 - จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ฉบบั 15 15 15 15 -

 ( 10 )

รอ้ยละ 80 80 85 90 -

 ( - )

ลา้นบาท 586.3187 176.4684 131.3894 131.3894 -               

ลา้นบาท 586.3187 176.4684 131.3894 131.3894 -               

ลา้นบาท 296.4929 131.3894 131.3894 131.3894 -               

ลา้นบาท 289.8258 45.0790 -             -            -               

ลา้นบาท -                   -             -             -            -               

ลา้นบาท -                   -             -             -            -               

ลา้นบาท -                   -             -              -            -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

เงนินอกงบประมาณ

รวมท ั�งสิ�น

เงนิงบประมาณ

เชงิปริมาณ : กาํหนด/ปรบัปรุง/แกไ้ข

มาตรการดา้นการประมง

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของ

ผูม้สีว่นร่วมในการบริหารจดัการ

ทรพัยากร

ตวัชี� วดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้**

8.5.8.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ
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บาท

8.5.8.1   วตัถปุระสงค ์

8.5.8.2   สถานที�ดําเนินการ

8.5.8.3   ระยะเวลาดําเนินการ     6  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2565)

8.5.8.4   วงเงนิท ั�งสิ�นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.5.8.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื�น รวม

131.3894 45.0790 -           -          176.4684

131.3894 45.0790 -             -            176.4684

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมท ั�งสิ�น

1. จดัระเบยีบการทาํประมง

8.5.8  โครงการที� 8 :  โครงการจดัระเบยีบการทาํประมง              176,468,400

เพื�อบริหารจดัการทรพัยากรและการอนุรกัษท์รพัยากรสตัวน์ํ �าเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ กาํหนด

มาตรการและควบคุมการทาํการประมงใหเ้ป็นไปตาม พรก. การประมงและกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 

เพื�อใหท้รพัยากรสตัวน์ํ �า ในประเทศมกีารใชป้ระโยชนอ์ย่างย ั �งยนื ผูป้ระกอบการ ชาวประมง และ

ผูเ้กี�ยวขอ้งไดร้บัใบอนุญาตหรือใบรบัรองอย่างถกูตอ้งเป็นไปตามที�กฎหมายและระเบยีบที�กาํหนด

ท ั �วประเทศ

           1,025,565,900

           1,025,565,900
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เริ�มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 - จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ฉบบั 15 15 15 15 -

 ( 10 )

รอ้ยละ 80 80 85 90 -

 ( - )

ลา้นบาท 586.3187 176.4684 131.3894 131.3894 -               

ลา้นบาท 586.3187 176.4684 131.3894 131.3894 -               

ลา้นบาท 296.4929 131.3894 131.3894 131.3894 -               

ลา้นบาท 289.8258 45.0790 -             -            -               

ลา้นบาท -                   -             -             -            -               

ลา้นบาท -                   -             -             -            -               

ลา้นบาท -                   -             -              -            -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

เงนินอกงบประมาณ

รวมท ั�งสิ�น

เงนิงบประมาณ

เชงิปริมาณ : กาํหนด/ปรบัปรุง/แกไ้ข

มาตรการดา้นการประมง

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของ

ผูม้สีว่นร่วมในการบริหารจดัการ

ทรพัยากร

ตวัชี� วดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้**

8.5.8.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ
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โครงการจดัระเบยีบการทาํประมง 176,468,400 บาท

   กจิกรรม : จดัระเบียบการทาํประมง 176,468,400 บาท

1. งบดําเนินงาน 131,389,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 131,389,400 บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 2,000,000 บาท

(2) ค่าเบี�ยประชุมกรรมการ 30,394,400 บาท

(3) ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าเช่าที�พกัและค่าพาหนะ 16,365,300 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 3,915,500 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 937,700 บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบริการ 32,388,000 บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2,019,000 บาท

(8) ค่ารบัรองและพธิีการ 20,000 บาท

(9) ค่าภาษ ีค่าธรรมเนียม 50,000 บาท

(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 289,200 บาท

(11) วสัดุสาํนกังาน 2,892,600 บาท

(12) วสัดุเชื�อเพลงิและหลอ่ลื�น 34,660,500 บาท

(13) วสัดุก่อสรา้ง 259,700 บาท

(14) วสัดุงานบา้นงานครวั 248,800 บาท

(15) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 190,200 บาท

(16) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 200,000 บาท

(17) วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 35,000 บาท

(18) วสัดุหนงัสอืวารสารและตาํรา 241,000 บาท

(19) วสัดุคอมพวิเตอร์ 4,282,500 บาท

2. งบลงทนุ 45,079,000 บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที�ดินและสิ�งกอ่สรา้ง 45,079,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 33,242,400 บาท

กองตรวจการประมง 14,500,100 บาท

ศูนยป้์องกนัและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 กระบี� 14,500,100 บาท

ครุภณัฑย์านพาหนะ และขนส่ง 14,500,100 บาท

(1) ซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล 620 ตาํบลไสไทย อาํเภอเมอืงกระบี�

 จงัหวดักระบี� 1 ลาํ

14,500,100 บาท
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กองวจิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าชายฝั �ง 56,000 บาท

ศูนยพ์ฒันาประมงพื�นที�ลุ่มนํ�าปากพนงัอนัเนื�องมาจากพระราชดําร ิ 56,000 บาท

ครุภณัฑย์านพาหนะ และขนส่ง 56,000 บาท

(1) รถจกัรยานยนต ์ขนาด 120 ซซี ีตาํบลหูลอ่ง อาํเภอปากพนงั 

จงัหวดันครศรีธรรมราช 1 คนั

56,000 บาท

กองวจิยัและพฒันาประมงทะเล 7,180,000 บาท

ศูนยวิ์จยัและพฒันาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมทุรปราการ) 7,180,000 บาท

ครุภณัฑก์ารเกษตร 180,000 บาท

(1) อวนลากปลาหนา้ดนิ แบบเยอรมนั พรอ้มอปุกรณ ์ตาํบลบางพึ�ง 

อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ 1 ปาก

180,000 บาท

ครุภณัฑย์านพาหนะ และขนส่ง 7,000,000 บาท

(1) ซ่อมประจาํปีเรือสาํรวจประมงมหดิล  ตาํบลแหลมฟ้าผ่า            

 อาํเภอพระสมทุรเจดยี ์จงัหวดัสมทุรปราการ 1 ลาํ

7,000,000 บาท

ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 4,381,100 บาท

กรุงเทพมหานคร 4,381,100 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 4,381,100 บาท

(1) โครงการพฒันาระบบวเิคราะหข์อ้มลูดา้นการประมง แขวงลาดยาว  

     เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

4,381,100 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดั 7,125,200 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดักระบี� 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลปากนํ�า อาํเภอเมอืงกระบี� จงัหวดั

กระบี� 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดักาญจนบรุี 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลปากแพรก อาํเภอเมอืงกาญจนบรุี 

จงัหวดักาญจนบุรี 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดักาฬสนิธุ ์ 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลกาฬสนิธุ ์อาํเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์

จงัหวดักาฬสนิธุ ์1 เครื�อง

40,000 บาท
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โครงการจดัระเบยีบการทาํประมง 176,468,400 บาท

   กจิกรรม : จดัระเบียบการทาํประมง 176,468,400 บาท

1. งบดําเนินงาน 131,389,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 131,389,400 บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 2,000,000 บาท

(2) ค่าเบี�ยประชุมกรรมการ 30,394,400 บาท

(3) ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าเช่าที�พกัและค่าพาหนะ 16,365,300 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 3,915,500 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 937,700 บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบริการ 32,388,000 บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2,019,000 บาท

(8) ค่ารบัรองและพธิีการ 20,000 บาท

(9) ค่าภาษ ีค่าธรรมเนียม 50,000 บาท

(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 289,200 บาท

(11) วสัดุสาํนกังาน 2,892,600 บาท

(12) วสัดุเชื�อเพลงิและหลอ่ลื�น 34,660,500 บาท

(13) วสัดุก่อสรา้ง 259,700 บาท

(14) วสัดุงานบา้นงานครวั 248,800 บาท

(15) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 190,200 บาท

(16) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 200,000 บาท

(17) วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 35,000 บาท

(18) วสัดุหนงัสอืวารสารและตาํรา 241,000 บาท

(19) วสัดุคอมพวิเตอร์ 4,282,500 บาท

2. งบลงทนุ 45,079,000 บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที�ดินและสิ�งกอ่สรา้ง 45,079,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 33,242,400 บาท

กองตรวจการประมง 14,500,100 บาท

ศูนยป้์องกนัและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 กระบี� 14,500,100 บาท

ครุภณัฑย์านพาหนะ และขนส่ง 14,500,100 บาท

(1) ซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล 620 ตาํบลไสไทย อาํเภอเมอืงกระบี�

 จงัหวดักระบี� 1 ลาํ

14,500,100 บาท
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กองวจิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าชายฝั �ง 56,000 บาท

ศูนยพ์ฒันาประมงพื�นที�ลุ่มนํ�าปากพนงัอนัเนื�องมาจากพระราชดําร ิ 56,000 บาท

ครุภณัฑย์านพาหนะ และขนส่ง 56,000 บาท

(1) รถจกัรยานยนต ์ขนาด 120 ซซี ีตาํบลหูลอ่ง อาํเภอปากพนงั 

จงัหวดันครศรีธรรมราช 1 คนั

56,000 บาท

กองวจิยัและพฒันาประมงทะเล 7,180,000 บาท

ศูนยวิ์จยัและพฒันาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมทุรปราการ) 7,180,000 บาท

ครุภณัฑก์ารเกษตร 180,000 บาท

(1) อวนลากปลาหนา้ดนิ แบบเยอรมนั พรอ้มอปุกรณ ์ตาํบลบางพึ�ง 

อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ 1 ปาก

180,000 บาท

ครุภณัฑย์านพาหนะ และขนส่ง 7,000,000 บาท

(1) ซ่อมประจาํปีเรือสาํรวจประมงมหดิล  ตาํบลแหลมฟ้าผ่า            

 อาํเภอพระสมทุรเจดยี ์จงัหวดัสมทุรปราการ 1 ลาํ

7,000,000 บาท

ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 4,381,100 บาท

กรุงเทพมหานคร 4,381,100 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 4,381,100 บาท

(1) โครงการพฒันาระบบวเิคราะหข์อ้มลูดา้นการประมง แขวงลาดยาว  

     เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

4,381,100 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดั 7,125,200 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดักระบี� 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลปากนํ�า อาํเภอเมอืงกระบี� จงัหวดั

กระบี� 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดักาญจนบรุี 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลปากแพรก อาํเภอเมอืงกาญจนบรุี 

จงัหวดักาญจนบุรี 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดักาฬสนิธุ ์ 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลกาฬสนิธุ ์อาํเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์

จงัหวดักาฬสนิธุ ์1 เครื�อง

40,000 บาท
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สาํนกังานประมงจงัหวดักาํแพงเพชร 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลหนองปลงิ อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร

 จงัหวดักาํแพงเพชร 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัขอนแกน่ 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงขอนแก่น 

จงัหวดัขอนแก่น 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัจนัทบุร ี 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลตลาด อาํเภอเมอืงจนัทบรุี จงัหวดั

จนัทบุรี 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัฉะเชิงเทรา 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลหนา้เมอืง อาํเภอเมอืงฉะเชงิเทรา 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัชลบรุี 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลเสมด็ อาํเภอเมอืงชลบรุี จงัหวดั

ชลบุรี 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัชยันาท 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงชยันาท จงัหวดั

ชยันาท 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัชยัภูมิ 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดั

ชยัภูม ิ1 เครื�อง

40,000 บาท
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สาํนกังานประมงจงัหวดัชุมพร 940,400 บาท

ครุภณัฑย์านพาหนะ และขนส่ง 900,400 บาท

(1) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํ �ากวา่ 

2,400 ซซี ีหรือกาํลงัเครื�องยนตสู์งสุดไมต่ํ �ากวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลื�อน 2 ลอ้ แบบดบัเบิ�ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็

 ตาํบลท่าตะเภา อาํเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร 1  คนั

900,400 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลท่าตะเภา อาํเภอเมอืงชมุพร จงัหวดั

ชมุพร 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัเชียงราย 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลริมกก อาํเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั

เชยีงราย 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัเชียงใหม่ 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลสุเทพ อาํเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดั

เชยีงใหม ่1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัตรงั 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลทบัเเที�ยง อาํเภอเมอืงตรงั จงัหวดั

ตรงั 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัตราด 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลวงักระแจะ อาํเภอเมอืงตราด 

จงัหวดัตราด 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัตาก 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลหนองหลวง อาํเภอเมอืงตาก 

จงัหวดัตาก 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดันครนายก 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเมอืงนครนายก 

จงัหวดันครนายก 1 เครื�อง

40,000 บาท
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สาํนกังานประมงจงัหวดักาํแพงเพชร 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลหนองปลงิ อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร

 จงัหวดักาํแพงเพชร 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัขอนแกน่ 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงขอนแก่น 

จงัหวดัขอนแก่น 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัจนัทบุร ี 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลตลาด อาํเภอเมอืงจนัทบรุี จงัหวดั

จนัทบุรี 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัฉะเชิงเทรา 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลหนา้เมอืง อาํเภอเมอืงฉะเชงิเทรา 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัชลบรุี 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลเสมด็ อาํเภอเมอืงชลบรุี จงัหวดั

ชลบุรี 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัชยันาท 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงชยันาท จงัหวดั

ชยันาท 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัชยัภูมิ 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดั

ชยัภูม ิ1 เครื�อง

40,000 บาท
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สาํนกังานประมงจงัหวดัชุมพร 940,400 บาท

ครุภณัฑย์านพาหนะ และขนส่ง 900,400 บาท

(1) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํ �ากวา่ 

2,400 ซซี ีหรือกาํลงัเครื�องยนตสู์งสุดไมต่ํ �ากวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลื�อน 2 ลอ้ แบบดบัเบิ�ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็

 ตาํบลท่าตะเภา อาํเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร 1  คนั

900,400 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลท่าตะเภา อาํเภอเมอืงชมุพร จงัหวดั

ชมุพร 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัเชียงราย 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลริมกก อาํเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั

เชยีงราย 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัเชียงใหม่ 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลสุเทพ อาํเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดั

เชยีงใหม ่1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัตรงั 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลทบัเเที�ยง อาํเภอเมอืงตรงั จงัหวดั

ตรงั 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัตราด 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลวงักระแจะ อาํเภอเมอืงตราด 

จงัหวดัตราด 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัตาก 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลหนองหลวง อาํเภอเมอืงตาก 

จงัหวดัตาก 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดันครนายก 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเมอืงนครนายก 

จงัหวดันครนายก 1 เครื�อง

40,000 บาท
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สาํนกังานประมงจงัหวดันครปฐม 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลถนนขาด อาํเภอเมอืงนครปฐม 

จงัหวดันครปฐม 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดันครพนม 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลหนองแสง อาํเภอเมอืงนครพนม 

จงัหวดันครพนม 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดันครราชสมีา 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดันครศรธีรรมราช 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลนาเคียน อาํเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดันครสวรรค ์ 940,400 บาท

ครุภณัฑย์านพาหนะ และขนส่ง 900,400 บาท

(1) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํ �ากวา่ 

2,400 ซซี ีหรือกาํลงัเครื�องยนตสู์งสุดไมต่ํ �ากวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลื�อน 2 ลอ้ แบบดบัเบิ�ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็

 ตาํบลนครสวรรคต์ก อาํเภอเมอืงนครสวรรค ์

จงัหวดันครสวรรค ์1  คนั

900,400 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลนครสวรรคต์ก อาํเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดันนทบุรี 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลเสาธงหนิ อาํเภอบางใหญ่ จงัหวดั

นนทบรุี 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดันราธวิาส 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลโคกเคียน อาํเภอเมอืงนราธิวาส 

จงัหวดันราธิวาส 1 เครื�อง

40,000 บาท
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สาํนกังานประมงจงัหวดัน่าน 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบล ไชยสถาน อาํเภอเมอืงน่าน 

จงัหวดัน่าน 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดับงึกาฬ 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลบงึกาฬ อาํเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดั

บงึกาฬ 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดับรุีรมัย ์ 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงบรุีรมัย ์

จงัหวดับรุีรมัย ์1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัปทุมธานี 769,000 บาท

ครุภณัฑย์านพาหนะ และขนส่ง 729,000 บาท

(1) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํ �ากวา่ 

2,000 ซซี ีหรือกาํลงัเครื�องยนตสู์งสุดไมต่ํ �ากวา่ 90 กโิลวตัต ์ขบัเคลื�อน

 2 ลอ้ แบบดบัเบิ�ลแค็บ ตาํบลบางปรอก อาํเภอเมอืงปทมุธานี จงัหวดั

ปทุมธานี 1 คนั

729,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลบางปรอก อาํเภอเมอืงปทมุธานี 

จงัหวดัปทุมธานี 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลประจวบคีรีขนัธ ์ อาํเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัปราจนีบรุี 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลไมเ้ค็ด อาํเภอเมอืงปราจีนบุรี 

จงัหวดัปราจีนบุรี 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัปตัตานี 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลสะบารงั อาํเภอเมอืงปตัตานี 

จงัหวดัปตัตานี 1 เครื�อง

40,000 บาท
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สาํนกังานประมงจงัหวดันครปฐม 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลถนนขาด อาํเภอเมอืงนครปฐม 

จงัหวดันครปฐม 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดันครพนม 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลหนองแสง อาํเภอเมอืงนครพนม 

จงัหวดันครพนม 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดันครราชสมีา 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดันครศรธีรรมราช 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลนาเคียน อาํเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดันครสวรรค ์ 940,400 บาท

ครุภณัฑย์านพาหนะ และขนส่ง 900,400 บาท

(1) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํ �ากวา่ 

2,400 ซซี ีหรือกาํลงัเครื�องยนตสู์งสุดไมต่ํ �ากวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลื�อน 2 ลอ้ แบบดบัเบิ�ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็

 ตาํบลนครสวรรคต์ก อาํเภอเมอืงนครสวรรค ์

จงัหวดันครสวรรค ์1  คนั

900,400 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลนครสวรรคต์ก อาํเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดันนทบุรี 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลเสาธงหนิ อาํเภอบางใหญ่ จงัหวดั

นนทบรุี 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดันราธวิาส 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลโคกเคียน อาํเภอเมอืงนราธิวาส 

จงัหวดันราธิวาส 1 เครื�อง

40,000 บาท
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สาํนกังานประมงจงัหวดัน่าน 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบล ไชยสถาน อาํเภอเมอืงน่าน 

จงัหวดัน่าน 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดับงึกาฬ 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลบงึกาฬ อาํเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดั

บงึกาฬ 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดับรุีรมัย ์ 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงบรุีรมัย ์

จงัหวดับรุีรมัย ์1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัปทุมธานี 769,000 บาท

ครุภณัฑย์านพาหนะ และขนส่ง 729,000 บาท

(1) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํ �ากวา่ 

2,000 ซซี ีหรือกาํลงัเครื�องยนตสู์งสุดไมต่ํ �ากวา่ 90 กโิลวตัต ์ขบัเคลื�อน

 2 ลอ้ แบบดบัเบิ�ลแค็บ ตาํบลบางปรอก อาํเภอเมอืงปทมุธานี จงัหวดั

ปทุมธานี 1 คนั

729,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลบางปรอก อาํเภอเมอืงปทมุธานี 

จงัหวดัปทุมธานี 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลประจวบคีรีขนัธ ์ อาํเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัปราจนีบรุี 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลไมเ้ค็ด อาํเภอเมอืงปราจีนบุรี 

จงัหวดัปราจีนบุรี 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัปตัตานี 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลสะบารงั อาํเภอเมอืงปตัตานี 

จงัหวดัปตัตานี 1 เครื�อง

40,000 บาท

97



98

98

สาํนกังานประมงจงัหวดัพระนครศรอียุธยา 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลคลองสวนพลู อาํเภอ

พระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัพะเยา 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลเวยีง อาํเภอเมอืงพะเยา จงัหวดั

พะเยา 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัพงังา 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลทา้ยชา้ง อาํเภอเมอืงพงังา จงัหวดั

พงังา 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัพทัลุง 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลลาํปํา อาํเภอเมอืงพทัลุง จงัหวดั

พทัลุง 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัพจิติร 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงพจิติร จงัหวดั

พจิติร 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัพษิณุโลก 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลหวัรอ อาํเภอเมอืงพษิณุโลก 

จงัหวดัพษิณุโลก 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัเพชรบรุี 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลธงชยั อาํเภอเมอืงเพชรบรุี จงัหวดั

เพชรบรุี 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัเพชรบูรณ์ 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลสะเดยีง อาํเภอเมอืงเพชรบูรณ ์

จงัหวดัเพชรบูรณ ์1 เครื�อง

40,000 บาท
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สาํนกังานประมงจงัหวดัแพร่ 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลในเวยีง อาํเภอเมอืงแพร่ จงัหวดั

แพร่ 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัภเูกต็ 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลตลาดใหญ่ อาํเภอเมอืงภูเก็ต 

จงัหวดัภูเกต็ 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัมหาสารคาม 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลแวงน่าง อาํเภอเมอืงมหาสารคาม 

จงัหวดัมหาสารคาม 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัมกุดาหาร 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลมกุดาหาร อาํเภอเมอืงมกุดาหาร 

จงัหวดัมกุดาหาร 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัแม่ฮอ่งสอน 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลจองคาํ อาํเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน 

จงัหวดัแมฮ่่องสอน 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัยโสธร 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลตาดทอง อาํเภอเมอืงยโสธร 

จงัหวดัยโสธร 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัยะลา 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลสะเตง อาํเภอเมอืงยะลา จงัหวดั

ยะลา 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัรอ้ยเอด็ 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลเหนือเมอืง อาํเภอเมอืงรอ้ยเอด็ 

จงัหวดัรอ้ยเอด็ 1 เครื�อง

40,000 บาท
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สาํนกังานประมงจงัหวดัพระนครศรอียุธยา 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลคลองสวนพลู อาํเภอ

พระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัพะเยา 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลเวยีง อาํเภอเมอืงพะเยา จงัหวดั

พะเยา 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัพงังา 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลทา้ยชา้ง อาํเภอเมอืงพงังา จงัหวดั

พงังา 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัพทัลุง 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลลาํปํา อาํเภอเมอืงพทัลุง จงัหวดั

พทัลุง 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัพจิติร 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงพจิติร จงัหวดั

พจิติร 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัพษิณุโลก 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลหวัรอ อาํเภอเมอืงพษิณุโลก 

จงัหวดัพษิณุโลก 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัเพชรบรุี 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลธงชยั อาํเภอเมอืงเพชรบรุี จงัหวดั

เพชรบรุี 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัเพชรบูรณ์ 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลสะเดยีง อาํเภอเมอืงเพชรบูรณ ์

จงัหวดัเพชรบูรณ ์1 เครื�อง

40,000 บาท
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สาํนกังานประมงจงัหวดัแพร่ 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลในเวยีง อาํเภอเมอืงแพร่ จงัหวดั

แพร่ 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัภเูกต็ 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลตลาดใหญ่ อาํเภอเมอืงภูเก็ต 

จงัหวดัภูเกต็ 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัมหาสารคาม 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลแวงน่าง อาํเภอเมอืงมหาสารคาม 

จงัหวดัมหาสารคาม 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัมกุดาหาร 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลมกุดาหาร อาํเภอเมอืงมกุดาหาร 

จงัหวดัมกุดาหาร 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัแม่ฮอ่งสอน 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลจองคาํ อาํเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน 

จงัหวดัแมฮ่่องสอน 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัยโสธร 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลตาดทอง อาํเภอเมอืงยโสธร 

จงัหวดัยโสธร 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัยะลา 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลสะเตง อาํเภอเมอืงยะลา จงัหวดั

ยะลา 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัรอ้ยเอด็ 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลเหนือเมอืง อาํเภอเมอืงรอ้ยเอด็ 

จงัหวดัรอ้ยเอด็ 1 เครื�อง

40,000 บาท
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สาํนกังานประมงจงัหวดัระนอง 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลบางริ�น อาํเภอเมอืงระนอง จงัหวดั

ระนอง 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัระยอง 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลเนินพระ อาํเภอเมอืงระยอง จงัหวดั

ระยอง 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัราชบรุี 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลหนา้เมอืง อาํเภอเมอืงราชบุรี 

จงัหวดัราชบรุี 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัลพบุรี 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลทะเลชบุศร อาํเภอเมอืงลพบุรี 

จงัหวดัลพบุรี 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัลําปาง 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลพระบาท อาํเภอเมอืงลาํปาง จงัหวดั

ลาํปาง 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัลําพูน 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลเวยีงยอง อาํเภอเมอืงลาํพูน จงัหวดั

ลาํพูน 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัเลย 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลกดุป่อง อาํเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย

 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัศรสีะเกษ 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลหนองครก อาํเภอเมอืงศรีสะเกษ 

จงัหวดัศรีสะเกษ 1 เครื�อง

40,000 บาท
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สาํนกังานประมงจงัหวดัสกลนคร 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลธาตเุชงิชมุ อาํเภอเมอืงสกลนคร 

จงัหวดัสกลนคร 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัสงขลา 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมอืงสงขลา จงัหวดั

สงขลา 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัสตูล 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลคลองขดุ อาํเภอเมอืงสตูล จงัหวดั

สตูล 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัสมทุรปราการ 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลทา้ยบา้น อาํเภอเมอืงสมทุรปราการ

 จงัหวดัสมทุรปราการ 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัสมทุรสงคราม 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลแมก่ลอง อาํเภอเมอืงสมทุรสงคราม

 จงัหวดัสมทุรสงคราม 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัสมทุรสาคร 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลมหาชยั อาํเภอเมอืงสมทุรสาคร 

จงัหวดัสมทุรสาคร 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัสระแกว้ 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลสระแกว้ อาํเภอเมอืงสระแกว้ 

จงัหวดัสระแกว้ 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัสระบุรี 900,400 บาท

ครุภณัฑย์านพาหนะ และขนส่ง 900,400 บาท

(1) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํ �ากวา่ 

2,400 ซซี ีหรือกาํลงัเครื�องยนตสู์งสุดไมต่ํ �ากวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลื�อน 2 ลอ้ แบบดบัเบิ�ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็

 ตาํบลปากเพรียว อาํเภอเมอืงสระบรุี จงัหวดัสระบรุี 1  คนั

900,400 บาท
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สาํนกังานประมงจงัหวดัระนอง 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลบางริ�น อาํเภอเมอืงระนอง จงัหวดั

ระนอง 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัระยอง 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลเนินพระ อาํเภอเมอืงระยอง จงัหวดั

ระยอง 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัราชบรุี 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลหนา้เมอืง อาํเภอเมอืงราชบุรี 

จงัหวดัราชบรุี 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัลพบุรี 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลทะเลชบุศร อาํเภอเมอืงลพบุรี 

จงัหวดัลพบุรี 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัลําปาง 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลพระบาท อาํเภอเมอืงลาํปาง จงัหวดั

ลาํปาง 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัลําพูน 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลเวยีงยอง อาํเภอเมอืงลาํพูน จงัหวดั

ลาํพูน 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัเลย 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลกดุป่อง อาํเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย

 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัศรสีะเกษ 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลหนองครก อาํเภอเมอืงศรีสะเกษ 

จงัหวดัศรีสะเกษ 1 เครื�อง

40,000 บาท

100

สาํนกังานประมงจงัหวดัสกลนคร 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลธาตเุชงิชมุ อาํเภอเมอืงสกลนคร 

จงัหวดัสกลนคร 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัสงขลา 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมอืงสงขลา จงัหวดั

สงขลา 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัสตูล 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลคลองขดุ อาํเภอเมอืงสตูล จงัหวดั

สตูล 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัสมทุรปราการ 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลทา้ยบา้น อาํเภอเมอืงสมทุรปราการ

 จงัหวดัสมทุรปราการ 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัสมทุรสงคราม 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลแมก่ลอง อาํเภอเมอืงสมทุรสงคราม

 จงัหวดัสมทุรสงคราม 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัสมทุรสาคร 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลมหาชยั อาํเภอเมอืงสมทุรสาคร 

จงัหวดัสมทุรสาคร 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัสระแกว้ 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลสระแกว้ อาํเภอเมอืงสระแกว้ 

จงัหวดัสระแกว้ 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัสระบุรี 900,400 บาท

ครุภณัฑย์านพาหนะ และขนส่ง 900,400 บาท

(1) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํ �ากวา่ 

2,400 ซซี ีหรือกาํลงัเครื�องยนตสู์งสุดไมต่ํ �ากวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลื�อน 2 ลอ้ แบบดบัเบิ�ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็

 ตาํบลปากเพรียว อาํเภอเมอืงสระบรุี จงัหวดัสระบรุี 1  คนั

900,400 บาท
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สาํนกังานประมงจงัหวดัสระบุร ี 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลปากเพรียว อาํเภอเมอืงสระบรุี 

จงัหวดัสระบรุี 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัสงิหบ์รุี 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลบางมญั อาํเภอเมอืงสงิหบ์รุี จงัหวดั

สงิหบ์รุี 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัสุโขทยั 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลบา้นสวน อาํเภอเมอืงสุโขทยั 

จงัหวดัสุโขทยั 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัสุพรรณบุรี 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลร ั�วใหญ่ อาํเภอเมอืงสุพรรณบุรี 

จงัหวดัสุพรรณบุรี 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอพนุพนิ 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัสุรินทร ์ 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลนอกเมอืง อาํเภอเมอืงสุรินทร ์

จงัหวดัสุรินทร ์1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัหนองคาย 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลหนองกอมเกาะ อาํเภอเมอืง

หนองคาย จงัหวดัหนองคาย 1 เครื�อง

40,000 บาท
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สาํนกังานประมงจงัหวดัหนองบวัลาํภู 615,000 บาท

ครุภณัฑย์านพาหนะ และขนส่ง 575,000 บาท

(1) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํ �ากวา่ 

2,400 ซซี ีหรือกาํลงัเครื�องยนตสู์งสุดไมต่ํ �ากวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลื�อน 2 ลอ้ แบบธรรมดา ตาํบลหนองภยัศูนย ์อาํเภอเมอืง

หนองบวัลาํภู จงัหวดัหนองบวัลาํภู 1  คนั

575,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลหนองภยัศูนย ์อาํเภอเมอืง

หนองบวัลาํภู จงัหวดัหนองบวัลาํภู 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัอา่งทอง 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลศาลาแดง อาํเภอเมอืงอ่างทอง 

จงัหวดัอ่างทอง 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัอาํนาจเจรญิ 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลโนนโพธิ� อาํเภอเมอืงอาํนาจเจริญ 

จงัหวดัอาํนาจเจริญ 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัอดุรธานี 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลบา้นเลื�อม อาํเภอเมอืงอดุรธานี 

จงัหวดัอุดรธานี 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัอตุรดิตถ ์ 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลท่าอิฐ อาํเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดั

อตุรดติถ ์1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัอทุยัธานี 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลอทุยัใหม ่อาํเภอเมอืงอุทยัธานี 

จงัหวดัอุทยัธานี 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัอบุลราชธานี 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงอบุลราชธานี 

จงัหวดัอุบลราชธานี 1 เครื�อง

40,000 บาท
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สาํนกังานประมงจงัหวดัสระบุร ี 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลปากเพรียว อาํเภอเมอืงสระบรุี 

จงัหวดัสระบรุี 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัสงิหบ์รุี 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลบางมญั อาํเภอเมอืงสงิหบ์รุี จงัหวดั

สงิหบ์รุี 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัสุโขทยั 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลบา้นสวน อาํเภอเมอืงสุโขทยั 

จงัหวดัสุโขทยั 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัสุพรรณบุรี 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลร ั�วใหญ่ อาํเภอเมอืงสุพรรณบุรี 

จงัหวดัสุพรรณบุรี 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอพนุพนิ 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัสุรินทร ์ 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลนอกเมอืง อาํเภอเมอืงสุรินทร ์

จงัหวดัสุรินทร ์1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัหนองคาย 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลหนองกอมเกาะ อาํเภอเมอืง

หนองคาย จงัหวดัหนองคาย 1 เครื�อง

40,000 บาท
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สาํนกังานประมงจงัหวดัหนองบวัลาํภู 615,000 บาท

ครุภณัฑย์านพาหนะ และขนส่ง 575,000 บาท

(1) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํ �ากวา่ 

2,400 ซซี ีหรือกาํลงัเครื�องยนตสู์งสุดไมต่ํ �ากวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลื�อน 2 ลอ้ แบบธรรมดา ตาํบลหนองภยัศูนย ์อาํเภอเมอืง

หนองบวัลาํภู จงัหวดัหนองบวัลาํภู 1  คนั

575,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลหนองภยัศูนย ์อาํเภอเมอืง

หนองบวัลาํภู จงัหวดัหนองบวัลาํภู 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัอา่งทอง 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลศาลาแดง อาํเภอเมอืงอ่างทอง 

จงัหวดัอ่างทอง 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัอาํนาจเจรญิ 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลโนนโพธิ� อาํเภอเมอืงอาํนาจเจริญ 

จงัหวดัอาํนาจเจริญ 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัอดุรธานี 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลบา้นเลื�อม อาํเภอเมอืงอดุรธานี 

จงัหวดัอุดรธานี 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัอตุรดิตถ ์ 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลท่าอิฐ อาํเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดั

อตุรดติถ ์1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัอทุยัธานี 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลอทุยัใหม ่อาํเภอเมอืงอุทยัธานี 

จงัหวดัอุทยัธานี 1 เครื�อง

40,000 บาท

สาํนกังานประมงจงัหวดัอบุลราชธานี 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงอบุลราชธานี 

จงัหวดัอุบลราชธานี 1 เครื�อง

40,000 บาท
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สาํนกังานประมงพื�นที�กรุงเทพมหานคร 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 1 เครื�อง

40,000 บาท

กองบรหิารจดัการทรพัยากรและกาํหนดมาตรการ 40,000 บาท

กรุงเทพมหานคร 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 1 เครื�อง

40,000 บาท

2.1.2 ค่าที�ดินและสิ�งกอ่สรา้ง 11,836,600 บาท

สิ�งกอ่สรา้ง 11,836,600 บาท

กองตรวจการประมง 2,283,600 บาท

หน่วยป้องกนัและปราบปรามประมงทะเลเกาะเต่า สุราษฎรธ์านี 2,283,600 บาท

ค่าปรบัปรุงอาคารที�พกัอาศยัและสิ�งก่อสรา้งประกอบ 2,283,600 บาท

(1) ปรบัปรุงบา้นพกัคนงาน  ตาํบลเกาะเต่า อาํเภอเกาะพะงนั

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3 หลงั

2,283,600 บาท

กองบรหิารจดัการเรอืประมงและการทาํการประมง 9,553,000 บาท

ศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้-ออก เรอืประมง ปากบารา 9,553,000 บาท

ค่าก่อสรา้งอาคารที�ทาํการและสิ�งก่อสรา้งประกอบ 9,553,000 บาท

(1) อาคารศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้-ออกเรือประมง พรอ้มระบบไฟฟ้า

และประปา ตาํบลปากนํ �า อาํเภอละงู จงัหวดัสตูล 1 แห่ง

9,553,000 บาท
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บาท

บาท

8.6.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.6.1.2   สถานที�ดาํเนินการ

8.6.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     6  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2565)

8.6.1.4   วงเงนิทั�งสิ�นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.6.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื�น รวม

8.0894         -          -            -           8.0894      

8.0894           -             -              -             8.0894        

รวมทั�งสิ�น

1. วจิยัและพฒันาเพื�อสรา้งองคค์วามรูพ้ื�นฐานดา้นการประมง

                 94,307,300

                 94,307,300

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

8.6  แผนงานยทุธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันานวตักรรม                  23,483,700

8.6.1  โครงการที� 1 :  โครงการวจิยัและพฒันาการประมง                   8,089,400

ทั �วประเทศ

เพื�อพฒันางานวจิยัเกี�ยวกบัองคค์วามรูพ้ื�นฐานดา้นการประมงและสามารถประยุกตใ์ชใ้นการแกป้ญัหา เพิ�มประสทิธิภาพของ

หน่วยงาน และขยายผลไปสู่การใชป้ระโยชนไ์ด ้รวมทั�งนาํไปวจิยัต่อยอด เพื�อความเป็นเลศิทางวชิาการ และเพิ�มขดีความสามารถ

ในการแข่งขนัทางเศรษฐกจิของประเทศ
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สาํนกังานประมงพื�นที�กรุงเทพมหานคร 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 1 เครื�อง

40,000 บาท

กองบรหิารจดัการทรพัยากรและกาํหนดมาตรการ 40,000 บาท

กรุงเทพมหานคร 40,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 40,000 บาท

(1) เครื�องพมิพบ์ตัรพลาสตกิ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 1 เครื�อง

40,000 บาท

2.1.2 ค่าที�ดินและสิ�งกอ่สรา้ง 11,836,600 บาท

สิ�งกอ่สรา้ง 11,836,600 บาท

กองตรวจการประมง 2,283,600 บาท

หน่วยป้องกนัและปราบปรามประมงทะเลเกาะเต่า สุราษฎรธ์านี 2,283,600 บาท

ค่าปรบัปรุงอาคารที�พกัอาศยัและสิ�งก่อสรา้งประกอบ 2,283,600 บาท

(1) ปรบัปรุงบา้นพกัคนงาน  ตาํบลเกาะเต่า อาํเภอเกาะพะงนั

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3 หลงั

2,283,600 บาท

กองบรหิารจดัการเรอืประมงและการทาํการประมง 9,553,000 บาท

ศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้-ออก เรอืประมง ปากบารา 9,553,000 บาท

ค่าก่อสรา้งอาคารที�ทาํการและสิ�งก่อสรา้งประกอบ 9,553,000 บาท

(1) อาคารศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้-ออกเรือประมง พรอ้มระบบไฟฟ้า

และประปา ตาํบลปากนํ �า อาํเภอละงู จงัหวดัสตูล 1 แห่ง

9,553,000 บาท
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บาท

บาท

8.6.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.6.1.2   สถานที�ดาํเนินการ

8.6.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     6  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2565)

8.6.1.4   วงเงนิทั�งสิ�นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.6.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื�น รวม

8.0894         -          -            -           8.0894      

8.0894           -             -              -             8.0894        

รวมทั�งสิ�น

1. วจิยัและพฒันาเพื�อสรา้งองคค์วามรูพ้ื�นฐานดา้นการประมง

                 94,307,300

                 94,307,300

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

8.6  แผนงานยทุธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันานวตักรรม                  23,483,700

8.6.1  โครงการที� 1 :  โครงการวจิยัและพฒันาการประมง                   8,089,400

ทั �วประเทศ

เพื�อพฒันางานวจิยัเกี�ยวกบัองคค์วามรูพ้ื�นฐานดา้นการประมงและสามารถประยุกตใ์ชใ้นการแกป้ญัหา เพิ�มประสทิธิภาพของ

หน่วยงาน และขยายผลไปสู่การใชป้ระโยชนไ์ด ้รวมทั�งนาํไปวจิยัต่อยอด เพื�อความเป็นเลศิทางวชิาการ และเพิ�มขดีความสามารถ

ในการแข่งขนัทางเศรษฐกจิของประเทศ
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เริ�มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 - จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 80 32 32 32 -

 ( 80 )

เรื�อง 8 8 8 8 -

 ( - )

ลา้นบาท 70.0391          8.0894      8.0894        8.0894       -               

ลา้นบาท 70.0391          8.0894      8.0894        8.0894       -               

ลา้นบาท 70.0391          8.0894      8.0894        8.0894       -               

ลา้นบาท -                  -             -              -             -               

ลา้นบาท -                  -             -              -             -               

ลา้นบาท -                  -             -              -             -               

ลา้นบาท -                  -             -               -              -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนนิงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทั�งสิ�น

เชงิปรมิาณ : จาํนวนงานวจิยัที�ดาํเนนิการ

เชงิคณุภาพ : ผลงานวจิยัที�นาํไปใชป้ระโยชน์

ตวัชี� วดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

8.6.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ
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แผนงานยุทธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันานวตักรรม 23,483,700 บาท

โครงการวจิยัและพฒันาการประมง 8,089,400 บาท

   กจิกรรม : วจิยัและพฒันาเพื�อสรา้งองคค์วามรูพ้ื�นฐานดา้นการประมง 8,089,400 บาท

1. งบดําเนินงาน 8,089,400      บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,089,400      บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 374,400        บาท

(2) ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าเช่าที�พกัและค่าพาหนะ 952,000        บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 385,000        บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบริการ 1,596,000      บาท

(5) วสัดุสาํนกังาน 300,000        บาท

(6) วสัดุเชื�อเพลงิและหล่อลื�น 500,000        บาท

(7) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 2,403,800      บาท

(8) วสัดุการเกษตร 1,578,200      บาท
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เริ�มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 - จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 80 32 32 32 -

 ( 80 )

เรื�อง 8 8 8 8 -

 ( - )

ลา้นบาท 70.0391          8.0894      8.0894        8.0894       -               

ลา้นบาท 70.0391          8.0894      8.0894        8.0894       -               

ลา้นบาท 70.0391          8.0894      8.0894        8.0894       -               

ลา้นบาท -                  -             -              -             -               

ลา้นบาท -                  -             -              -             -               

ลา้นบาท -                  -             -              -             -               

ลา้นบาท -                  -             -               -              -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนนิงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทั�งสิ�น

เชงิปรมิาณ : จาํนวนงานวจิยัที�ดาํเนนิการ

เชงิคณุภาพ : ผลงานวจิยัที�นาํไปใชป้ระโยชน์

ตวัชี� วดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

8.6.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ
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แผนงานยุทธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันานวตักรรม 23,483,700 บาท

โครงการวจิยัและพฒันาการประมง 8,089,400 บาท

   กจิกรรม : วจิยัและพฒันาเพื�อสรา้งองคค์วามรูพ้ื�นฐานดา้นการประมง 8,089,400 บาท

1. งบดําเนินงาน 8,089,400      บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,089,400      บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 374,400        บาท

(2) ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าเช่าที�พกัและค่าพาหนะ 952,000        บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 385,000        บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบริการ 1,596,000      บาท

(5) วสัดุสาํนกังาน 300,000        บาท

(6) วสัดุเชื�อเพลงิและหล่อลื�น 500,000        บาท

(7) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 2,403,800      บาท

(8) วสัดุการเกษตร 1,578,200      บาท
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108

เริ�มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 - จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 2 9 9 9 -

 ( 2 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 -

 ( 79 )

ลา้นบาท 1.4882            2.8106     2.8106     2.8106      -              

ลา้นบาท 1.4882            2.8106     2.8106     2.8106      -              

ลา้นบาท 1.4882           2.8106     2.8106     2.8106      -              

ลา้นบาท -                  -            -            -             -              

ลา้นบาท -                  -            -            -             -              

ลา้นบาท -                  -            -            -             -              

ลา้นบาท -                  -            -            -             -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบดาํเนนิงาน

      - งบลงทนุ

เงนินอกงบประมาณ

หน่วยนบั

งบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนงานวจิยัที�ดาํเนนิการ

เชงิคณุภาพ : รอ้ยละโครงการวจิยัที�

ดาํเนนิการตามแผนที�กาํหนด

8.6.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เงนิงบประมาณ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

รวมทั�งสิ�น

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

ตวัชี� วดั/

แหล่งเงนิ
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เริ�มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 - จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 2 9 9 9 -

 ( 2 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 -

 ( 79 )

ลา้นบาท 1.4882            2.8106     2.8106     2.8106      -              

ลา้นบาท 1.4882            2.8106     2.8106     2.8106      -              

ลา้นบาท 1.4882           2.8106     2.8106     2.8106      -              

ลา้นบาท -                  -            -            -             -              

ลา้นบาท -                  -            -            -             -              

ลา้นบาท -                  -            -            -             -              

ลา้นบาท -                  -            -            -             -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบดาํเนนิงาน

      - งบลงทนุ

เงนินอกงบประมาณ

หน่วยนบั

งบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนงานวจิยัที�ดาํเนนิการ

เชงิคณุภาพ : รอ้ยละโครงการวจิยัที�

ดาํเนนิการตามแผนที�กาํหนด

8.6.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เงนิงบประมาณ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

รวมทั�งสิ�น

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

ตวัชี� วดั/

แหล่งเงนิ
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โครงการวจิยัและนวตักรรมสรา้งความเขม้แข็งดา้นการประมง 2,810,600 บาท

   กจิกรรม : วจิยัและนวตักรรมเพื�อพฒันาสงัคมและสิ�งแวดลอ้มดา้นการประมง 2,810,600 บาท

1. งบดําเนินงาน 2,810,600    บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,810,600    บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 142,800       บาท

(2) ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าเช่าที�พกัและค่าพาหนะ 338,800       บาท

(3) ค่าซ่อมแซมสิ�งก่อสรา้ง 50,000        บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบริการ 900,000       บาท

(5) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 550,000       บาท

(6) วสัดุการเกษตร 829,000       บาท

110

บาท

8.6.3.1   วตัถปุระสงค ์

8.6.3.2   สถานที�ดาํเนินการ

8.6.3.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     5  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2565)

8.6.3.4   วงเงนิทั�งสิ�นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.6.3.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื�น รวม

8.7362         -         -            -           8.7362    

8.7362           -           -              -             8.7362       

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทั�งสิ�น

1. วจิยัและนวตักรรมดา้นเทคโนโลยกีารประมงเพื�อสรา้งความ

ม ั �งค ั �งทางเศรษฐกจิ

8.6.3  โครงการที� 3 :  โครงการวจิยัและนวตักรรมในอตุสาหกรรมประมง                   8,736,200

ทั �วประเทศ

                 33,563,200

                 33,563,200

เพื�อมุ่งเนน้การวจิยัและพฒันาเพื�อสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัภาคอตุสาหกรรมประมง เพิ�มประสทิธิภาพการบรหิารจดัการ

ผลผลติใหม้คีณุภาพ สรา้งความสามารถในการแข่งขนั
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โครงการวจิยัและนวตักรรมสรา้งความเขม้แข็งดา้นการประมง 2,810,600 บาท

   กจิกรรม : วจิยัและนวตักรรมเพื�อพฒันาสงัคมและสิ�งแวดลอ้มดา้นการประมง 2,810,600 บาท

1. งบดําเนินงาน 2,810,600    บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,810,600    บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 142,800       บาท

(2) ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าเช่าที�พกัและค่าพาหนะ 338,800       บาท

(3) ค่าซ่อมแซมสิ�งก่อสรา้ง 50,000        บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบริการ 900,000       บาท

(5) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 550,000       บาท

(6) วสัดุการเกษตร 829,000       บาท

110

บาท

8.6.3.1   วตัถปุระสงค ์

8.6.3.2   สถานที�ดาํเนินการ

8.6.3.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     5  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2565)

8.6.3.4   วงเงนิทั�งสิ�นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.6.3.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื�น รวม

8.7362         -         -            -           8.7362    

8.7362           -           -              -             8.7362       

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทั�งสิ�น

1. วจิยัและนวตักรรมดา้นเทคโนโลยกีารประมงเพื�อสรา้งความ

ม ั �งค ั �งทางเศรษฐกจิ

8.6.3  โครงการที� 3 :  โครงการวจิยัและนวตักรรมในอตุสาหกรรมประมง                   8,736,200

ทั �วประเทศ

                 33,563,200

                 33,563,200

เพื�อมุ่งเนน้การวจิยัและพฒันาเพื�อสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัภาคอตุสาหกรรมประมง เพิ�มประสทิธิภาพการบรหิารจดัการ

ผลผลติใหม้คีณุภาพ สรา้งความสามารถในการแข่งขนั
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เริ�มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 18 24 24 24 -

 ( 18 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 -

 ( 73.81 )

ลา้นบาท 7.3546            8.7362     8.7362        8.7362       -              

ลา้นบาท 7.3546            8.7362     8.7362        8.7362       -              

ลา้นบาท 7.3546           8.7362    8.7362        8.7362       -             

ลา้นบาท -                  -           -              -             -             

ลา้นบาท -                  -           -              -             -             

ลา้นบาท -                  -           -              -             -             

ลา้นบาท -                  -            -               -              -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบดาํเนนิงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทั�งสิ�น

เงนิงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนงานวจิยัที�ดาํเนนิการ

เชงิคณุภาพ : รอ้ยละโครงการวจิยัที�ดาํเนนิการ

ตามแผนที�กาํหนด

ตวัชี� วดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

8.6.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ
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โครงการวจิยัและนวตักรรมในอตุสาหกรรมประมง 8,736,200 บาท

   กจิกรรม : วจิยักและนวตักรรมดา้นเทคโนโลยกีารประมงเพื�อความมั �งค ั �งทางเศรษฐกจิ 8,736,200 บาท

1. งบดําเนินงาน 8,736,200    บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,736,200    บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 306,000       บาท

(2) ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าเช่าที�พกัและค่าพาหนะ 484,000       บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 450,000       บาท

(4) ค่าซ่อมแซมสิ�งก่อสรา้ง 42,000        บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบริการ 479,600       บาท

(6) วสัดุสาํนกังาน 52,000        บาท

(7) วสัดุเชื�อเพลงิและหล่อลื�น 226,100       บาท

(8) วสัดุก่อสรา้ง 110,000       บาท

(9) วสัดุงานบา้นงานครวั 56,500        บาท

(10) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 3,500,000     บาท

(11) วสัดุการเกษตร 3,030,000     บาท
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เริ�มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 18 24 24 24 -

 ( 18 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 -

 ( 73.81 )

ลา้นบาท 7.3546            8.7362     8.7362        8.7362       -              

ลา้นบาท 7.3546            8.7362     8.7362        8.7362       -              

ลา้นบาท 7.3546           8.7362    8.7362        8.7362       -             

ลา้นบาท -                  -           -              -             -             

ลา้นบาท -                  -           -              -             -             

ลา้นบาท -                  -           -              -             -             

ลา้นบาท -                  -            -               -              -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบดาํเนนิงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทั�งสิ�น

เงนิงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนงานวจิยัที�ดาํเนนิการ

เชงิคณุภาพ : รอ้ยละโครงการวจิยัที�ดาํเนนิการ

ตามแผนที�กาํหนด

ตวัชี� วดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

8.6.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ
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โครงการวจิยัและนวตักรรมในอตุสาหกรรมประมง 8,736,200 บาท

   กจิกรรม : วจิยักและนวตักรรมดา้นเทคโนโลยกีารประมงเพื�อความมั �งค ั �งทางเศรษฐกจิ 8,736,200 บาท

1. งบดําเนินงาน 8,736,200    บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,736,200    บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 306,000       บาท

(2) ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าเช่าที�พกัและค่าพาหนะ 484,000       บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 450,000       บาท

(4) ค่าซ่อมแซมสิ�งก่อสรา้ง 42,000        บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบริการ 479,600       บาท

(6) วสัดุสาํนกังาน 52,000        บาท

(7) วสัดุเชื�อเพลงิและหล่อลื�น 226,100       บาท

(8) วสัดุก่อสรา้ง 110,000       บาท

(9) วสัดุงานบา้นงานครวั 56,500        บาท

(10) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 3,500,000     บาท

(11) วสัดุการเกษตร 3,030,000     บาท
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   3,847,500 บาท

8.6.4.1   วตัถปุระสงค ์

8.6.4.2   สถานท่ีดําเนินการ

8.6.4.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     3  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2563)

8.6.4.4   วงเงนิทั�งสิ�นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.6.4.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื�น รวม

-                 3.8475   -            -           3.8475      

-                   3.8475     -              -             3.8475        

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทั�งสิ�น

1. พฒันาระบบโครงสรา้งพื�นฐานและปจัจยัเอื�อที�สนบัสนุน

การวจิยัและนวตักรรม

ทั �วประเทศ

                 32,897,000

                 32,897,000

เพื�อพฒันาระบบโครงสรา้งพื�นฐานและปจัจยัเอื�อที�สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรม ใหม้คุีณภาพและเพยีงพอในการพฒันา

ทางดา้นประมงของประเทศ

8.6.4  โครงการที� 4 :  โครงการพฒันาโครงสรา้งพื�นฐานสนับสนุนการวจิยัและนวตักรรม

ดา้นการประมง
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เริ�มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 1 1 - - -

 ( 1 )

รอ้ยละ 100 100 - - -

 ( 100 )

ลา้นบาท 29.0495           3.8475     -               -              -               

ลา้นบาท 29.0495           3.8475     -               -              -               

ลา้นบาท -                   -            -              -             -               

ลา้นบาท 29.0495           3.8475     -              -             -               

ลา้นบาท -                   -            -              -             -               

ลา้นบาท -                   -            -              -             -               

ลา้นบาท -                   -            -               -              -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบดาํเนนิงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการที�ดาํเนนิการ

เชงิคณุภาพ : รอ้ยละในการดาํเนนิการจดัหา

อปุกรณ์พื�นฐานในการวจิยัแลว้เสร็จตามแผน

ที�กาํหนด

ตวัชี� วดั/

แหล่งเงนิ

รวมทั�งสิ�น

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

8.6.4.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ
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   3,847,500 บาท

8.6.4.1   วตัถปุระสงค ์

8.6.4.2   สถานท่ีดําเนินการ

8.6.4.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     3  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2563)

8.6.4.4   วงเงนิทั�งสิ�นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.6.4.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื�น รวม

-                 3.8475   -            -           3.8475      

-                   3.8475     -              -             3.8475        

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทั�งสิ�น

1. พฒันาระบบโครงสรา้งพื�นฐานและปจัจยัเอื�อที�สนบัสนุน

การวจิยัและนวตักรรม

ทั �วประเทศ

                 32,897,000

                 32,897,000

เพื�อพฒันาระบบโครงสรา้งพื�นฐานและปจัจยัเอื�อที�สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรม ใหม้คุีณภาพและเพยีงพอในการพฒันา

ทางดา้นประมงของประเทศ

8.6.4  โครงการที� 4 :  โครงการพฒันาโครงสรา้งพื�นฐานสนับสนุนการวจิยัและนวตักรรม

ดา้นการประมง

114

เริ�มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 1 1 - - -

 ( 1 )

รอ้ยละ 100 100 - - -

 ( 100 )

ลา้นบาท 29.0495           3.8475     -               -              -               

ลา้นบาท 29.0495           3.8475     -               -              -               

ลา้นบาท -                   -            -              -             -               

ลา้นบาท 29.0495           3.8475     -              -             -               

ลา้นบาท -                   -            -              -             -               

ลา้นบาท -                   -            -              -             -               

ลา้นบาท -                   -            -               -              -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบดาํเนนิงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการที�ดาํเนนิการ

เชงิคณุภาพ : รอ้ยละในการดาํเนนิการจดัหา

อปุกรณ์พื�นฐานในการวจิยัแลว้เสร็จตามแผน

ที�กาํหนด

ตวัชี� วดั/

แหล่งเงนิ

รวมทั�งสิ�น

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

8.6.4.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ
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โครงการพฒันาโครงสรา้งพื�นฐานสนับสนุนการวจิยัและนวตักรรมดา้นการประมง 3,847,500 บาท

   กจิกรรม : พฒันาระบบโครงสรา้งพื�นฐานและปจัจยัเอื�อที�สนับสนุนการวจิยัและนวตักรรม 3,847,500 บาท

1. งบลงทนุ 3,847,500    บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที�ดินและสิ�งกอ่สรา้ง 3,847,500    บาท

1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 3,847,500    บาท

กองวจิยัและพฒันาเทคโนโลยอีตุสาหกรรมสตัวนํ์� า 3,800,000 บาท

กรุงเทพมหานคร 3,800,000 บาท

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 3,800,000 บาท

(1) เครื�องโครมาโทกราฟ ชนิดของเหลวประสทิธภิาพสูง (HPLC) พรอ้มอปุกรณ ์

แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ

3,800,000 บาท

กองวจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัวนํ์� า 47,500 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัวนํ์� าเพชรบุรี 47,500 บาท

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 47,500 บาท

(1) เครื�องอ่านไมโครชพิ   ตาํบลแหลมผกัเบี�ย อาํเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบรุ ี

1 เครื�อง

47,500 บาท
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บาท

บาท

8.7.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.7.1.2   สถานที�ดาํเนินการ

8.7.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     9  ปี (ปี 2557 ถงึ  ปี 2565)

8.7.1.4   วงเงนิทั�งสิ�นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.7.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื�น รวม

2.8183         0.8614     -            -            3.6797    

2.8183           0.8614        -               -               3.6797       

รวมทั�งสิ�น

1. สนบัสนุนโครงการหลวงดา้นการประมง

                  41,304,900

                  41,304,900

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

8.7  แผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลงัทางสงัคม                  274,538,400

8.7.1  โครงการที� 1 :  โครงการพฒันาพื�นที�โครงการหลวง                     3,679,700

พื�นที�ดาํเนนิงานโครงการสนบัสนุนโครงการหลวง และพื�นที�ดาํเนนิงานโครงการพฒันาพื�นที�สูงแบบโครงการหลวง

เพื�อส่งเสรมิและสนบัสนุนการเพาะเลี�ยงสตัวน์ํ �าแก่เกษตรกรในพื�นที�โครงการหลวงใหม้คีวามเป็นอยู่ที�ดขีึ�น และ

สามารถดาํรงชีพภายใตป้รชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง รวมทั�งสนบัสนุนการพฒันาโครงการหลวงเป็นแหลง่เรยีนรูข้อง

การพฒันาพื�นที�สูงอย่างย ั �งยนื
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โครงการพฒันาโครงสรา้งพื�นฐานสนับสนุนการวจิยัและนวตักรรมดา้นการประมง 3,847,500 บาท

   กจิกรรม : พฒันาระบบโครงสรา้งพื�นฐานและปจัจยัเอื�อที�สนับสนุนการวจิยัและนวตักรรม 3,847,500 บาท

1. งบลงทนุ 3,847,500    บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที�ดินและสิ�งกอ่สรา้ง 3,847,500    บาท

1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 3,847,500    บาท

กองวจิยัและพฒันาเทคโนโลยอีตุสาหกรรมสตัวนํ์� า 3,800,000 บาท

กรุงเทพมหานคร 3,800,000 บาท

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 3,800,000 บาท

(1) เครื�องโครมาโทกราฟ ชนิดของเหลวประสทิธภิาพสูง (HPLC) พรอ้มอปุกรณ ์

แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ

3,800,000 บาท

กองวจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัวนํ์� า 47,500 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัวนํ์� าเพชรบุรี 47,500 บาท

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 47,500 บาท

(1) เครื�องอ่านไมโครชพิ   ตาํบลแหลมผกัเบี�ย อาํเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบรุ ี

1 เครื�อง

47,500 บาท

116

บาท

บาท

8.7.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.7.1.2   สถานที�ดาํเนินการ

8.7.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     9  ปี (ปี 2557 ถงึ  ปี 2565)

8.7.1.4   วงเงนิทั�งสิ�นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.7.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื�น รวม

2.8183         0.8614     -            -            3.6797    

2.8183           0.8614        -               -               3.6797       

รวมทั�งสิ�น

1. สนบัสนุนโครงการหลวงดา้นการประมง

                  41,304,900

                  41,304,900

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

8.7  แผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลงัทางสงัคม                  274,538,400

8.7.1  โครงการที� 1 :  โครงการพฒันาพื�นที�โครงการหลวง                     3,679,700

พื�นที�ดาํเนนิงานโครงการสนบัสนุนโครงการหลวง และพื�นที�ดาํเนนิงานโครงการพฒันาพื�นที�สูงแบบโครงการหลวง

เพื�อส่งเสรมิและสนบัสนุนการเพาะเลี�ยงสตัวน์ํ �าแก่เกษตรกรในพื�นที�โครงการหลวงใหม้คีวามเป็นอยู่ที�ดขีึ�น และ

สามารถดาํรงชีพภายใตป้รชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง รวมทั�งสนบัสนุนการพฒันาโครงการหลวงเป็นแหลง่เรยีนรูข้อง

การพฒันาพื�นที�สูงอย่างย ั �งยนื
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เริ�มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง 39 39 39 39 -

 ( 39 )

รอ้ยละ 3 4 5 6 -

 ( - )

ลา้นบาท 31.9886          3.6797        2.8183        2.8183        -              

ลา้นบาท 31.9886          3.6797        2.8183        2.8183        -              

ลา้นบาท 16.7738          2.8183        2.8183        2.8183        -              

ลา้นบาท 15.2148          0.8614        -               -               -              

ลา้นบาท -                  -               -               -               -              

ลา้นบาท -                  -               -               -               -              

ลา้นบาท -                  -               -               -               -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนนิงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทั�งสิ�น

เชงิปรมิาณ : ส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพ

เกษตรกรดา้นการประมงในพื�นที�โครงการหลวง

และขยายผลโครงการหลวง

เชงิคณุภาพ : จาํนวนผลผลติสตัวน์ํ �าเฉลี�ยต่อไร่

เพิ�มขึ�น

ตวัชี� วดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

8.7.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ
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แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลงัทางสงัคม 274,538,400 บาท

โครงการพฒันาพื�นที�โครงการหลวง 3,679,700 บาท

   กจิกรรม :  สนับสนุนโครงการหลวงดา้นการประมง 3,679,700 บาท

1. งบดําเนินงาน 2,818,300    บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,818,300    บาท

(1) ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าเช่าที�พกัและค่าพาหนะ 100,000       บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 120,000       บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 65,000        บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบริการ 420,000       บาท

(5) วสัดุสาํนกังาน 25,000        บาท

(6) วสัดุเชื�อเพลงิและหล่อลื�น 145,000       บาท

(7) วสัดุก่อสรา้ง 86,000        บาท

(8) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 140,000       บาท

(9) วสัดุการเกษตร 1,717,300     บาท

2. งบลงทนุ 861,400       บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที�ดินและสิ�งกอ่สรา้ง 861,400       บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 861,400       บาท

กองวจิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์� าจดื 861,400 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์� าจดืแม่ฮอ่งสอน 861,400 บาท

ครุภณัฑย์านพาหนะ และขนส่ง 861,400 บาท

(1) รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํ �ากว่า 2,400 ซซี ี

หรือกาํลงัเครื�องยนตสู์งสุดไมต่ํ �ากว่า 110 กโิลวตัต ์ขบัเคลื�อน 4 ลอ้ แบบมี

ช่องว่างดา้นหลงัคนขบั (Cab) พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ตาํบลผาบ่อง

 อาํเภอเมอืงแมฮ่่องสอน จงัหวดัแมฮ่่องสอน 1 คนั

861,400 บาท
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เริ�มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง 39 39 39 39 -

 ( 39 )

รอ้ยละ 3 4 5 6 -

 ( - )

ลา้นบาท 31.9886          3.6797        2.8183        2.8183        -              

ลา้นบาท 31.9886          3.6797        2.8183        2.8183        -              

ลา้นบาท 16.7738          2.8183        2.8183        2.8183        -              

ลา้นบาท 15.2148          0.8614        -               -               -              

ลา้นบาท -                  -               -               -               -              

ลา้นบาท -                  -               -               -               -              

ลา้นบาท -                  -               -               -               -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนนิงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทั�งสิ�น

เชงิปรมิาณ : ส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพ

เกษตรกรดา้นการประมงในพื�นที�โครงการหลวง

และขยายผลโครงการหลวง

เชงิคณุภาพ : จาํนวนผลผลติสตัวน์ํ �าเฉลี�ยต่อไร่

เพิ�มขึ�น

ตวัชี� วดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

8.7.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ
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แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลงัทางสงัคม 274,538,400 บาท

โครงการพฒันาพื�นที�โครงการหลวง 3,679,700 บาท

   กจิกรรม :  สนับสนุนโครงการหลวงดา้นการประมง 3,679,700 บาท

1. งบดําเนินงาน 2,818,300    บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,818,300    บาท

(1) ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าเช่าที�พกัและค่าพาหนะ 100,000       บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 120,000       บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 65,000        บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบริการ 420,000       บาท

(5) วสัดุสาํนกังาน 25,000        บาท

(6) วสัดุเชื�อเพลงิและหล่อลื�น 145,000       บาท

(7) วสัดุก่อสรา้ง 86,000        บาท

(8) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 140,000       บาท

(9) วสัดุการเกษตร 1,717,300     บาท

2. งบลงทนุ 861,400       บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที�ดินและสิ�งกอ่สรา้ง 861,400       บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 861,400       บาท

กองวจิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์� าจดื 861,400 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์� าจดืแม่ฮอ่งสอน 861,400 บาท

ครุภณัฑย์านพาหนะ และขนส่ง 861,400 บาท

(1) รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํ �ากว่า 2,400 ซซี ี

หรือกาํลงัเครื�องยนตสู์งสุดไมต่ํ �ากว่า 110 กโิลวตัต ์ขบัเคลื�อน 4 ลอ้ แบบมี

ช่องว่างดา้นหลงัคนขบั (Cab) พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ตาํบลผาบ่อง

 อาํเภอเมอืงแมฮ่่องสอน จงัหวดัแมฮ่่องสอน 1 คนั

861,400 บาท
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เริ�มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 8,050 9,585 9,585 9,585 -

 ( 7,463 )

รอ้ยละ 3 3 3 3 -

 ( - )

ลา้นบาท 266.0101 269.3467 311.2635 65.0010 -               

ลา้นบาท 266.0101 269.3467 311.2635 65.0010 -               

ลา้นบาท 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -               

ลา้นบาท 216.7728 46.0178 46.0178 46.0178 -               

ลา้นบาท 14.7089 204.3457 246.2625 -               -               

ลา้นบาท -                  -            -              -               -               

ลา้นบาท 34.5284 18.9832 18.9832 18.9832 -               

ลา้นบาท -                  -            -               -               -               

ลา้นบาท -                  -            -              -               -               

ลา้นบาท -                  -            -              -               -               

ลา้นบาท -                  -            -              -               -               

ลา้นบาท -                  -            -              -               -               

ลา้นบาท -                  -            -              -               -               

ลา้นบาท -                  -            -              -               -               

ลา้นบาท -                  -            -              -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบลงทนุ

      - เงนินอกงบประมาณอื�นๆ 

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้ 

      - ทนุหมนุเวยีน

      - เงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ

      - เงนิอดุหนุนและบรจิาค

      - เงนิกูใ้นประเทศ 

หน่วยนบั

งบประมาณ

8.7.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เชงิปรมิาณ : เกษตรกรไดร้บัการถ่ายทอดความรู ้

และเทคโนโลยดีา้นการประมง

      - เงนิกูต่้างประเทศ 

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

      - งบดาํเนนิงาน

เชงิคณุภาพ : ผลผลติสตัวน์ํ �าเฉลี�ยต่อไร่เพิ�มขึ�น

รวมทั�งสิ�น

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

ตวัชี� วดั/

แหล่งเงนิ
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เริ�มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 8,050 9,585 9,585 9,585 -

 ( 7,463 )

รอ้ยละ 3 3 3 3 -

 ( - )

ลา้นบาท 266.0101 269.3467 311.2635 65.0010 -               

ลา้นบาท 266.0101 269.3467 311.2635 65.0010 -               

ลา้นบาท 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -               

ลา้นบาท 216.7728 46.0178 46.0178 46.0178 -               

ลา้นบาท 14.7089 204.3457 246.2625 -               -               

ลา้นบาท -                  -            -              -               -               

ลา้นบาท 34.5284 18.9832 18.9832 18.9832 -               

ลา้นบาท -                  -            -               -               -               

ลา้นบาท -                  -            -              -               -               

ลา้นบาท -                  -            -              -               -               

ลา้นบาท -                  -            -              -               -               

ลา้นบาท -                  -            -              -               -               

ลา้นบาท -                  -            -              -               -               

ลา้นบาท -                  -            -              -               -               

ลา้นบาท -                  -            -              -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบลงทนุ

      - เงนินอกงบประมาณอื�นๆ 

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้ 

      - ทนุหมนุเวยีน

      - เงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ

      - เงนิอดุหนุนและบรจิาค

      - เงนิกูใ้นประเทศ 

หน่วยนบั

งบประมาณ

8.7.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เชงิปรมิาณ : เกษตรกรไดร้บัการถ่ายทอดความรู ้

และเทคโนโลยดีา้นการประมง

      - เงนิกูต่้างประเทศ 

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

      - งบดาํเนนิงาน

เชงิคณุภาพ : ผลผลติสตัวน์ํ �าเฉลี�ยต่อไร่เพิ�มขึ�น

รวมทั�งสิ�น

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

ตวัชี� วดั/

แหล่งเงนิ
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โครงการส่งเสริมการดําเนินงานอนัเนื�องมาจากพระราชดําริ
269,346,700 บาท

    กจิกรรม : สนับสนุนโครงการพฒันาอนัเนื�องมาจากพระราชดําริ 269,346,700 บาท

1. งบดําเนินงาน 46,017,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 46,017,800 บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 1,490,000 บาท

(2) ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าเช่าที�พกัและค่าพาหนะ 4,440,000 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,129,000 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 1,138,000 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมสิ�งก่อสรา้ง 770,100 บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบริการ 3,588,000 บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2,562,200 บาท

(8) ค่ารบัรองและพธิีการ 500,000 บาท

(9) ค่าภาษ ีค่าธรรมเนียม 20,000 บาท

(10) วสัดุสาํนกังาน 1,600,000 บาท

(11) วสัดุเชื�อเพลงิและหล่อลื�น 4,900,000 บาท

(12) วสัดุก่อสรา้ง 500,000 บาท

(13) วสัดุงานบา้นงานครวั 125,000 บาท

(14) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 125,000 บาท

(15) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 1,500,000 บาท

(16) วสัดุคอมพวิเตอร์ 609,500 บาท

(17) วสัดุการเกษตร 21,021,000 บาท

2. งบลงทนุ 204,345,700 บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที�ดินและสิ�งกอ่สรา้ง 204,345,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 2,858,200 บาท

กองวจิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์� าจดื 900,400 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์� าจดืปตัตานี 900,400 บาท

ครุภณัฑย์านพาหนะ และขนส่ง 900,400 บาท

(1) รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํ �ากว่า 2,400 ซซี ี

หรือกาํลงัเครื�องยนตสู์งสุดไมต่ํ �ากว่า 110 กโิลวตัต ์ขบัเคลื�อน 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ�ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ตาํบลบางเขา อาํเภอหนองจกิ

 จงัหวดัปตัตานี 1 คนั

900,400 บาท
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กองวจิยัและพฒันาประมงทะเล 900,400 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาประมงอา่วไทยฝั �งตะวนัออก (ระยอง) 900,400 บาท

ครุภณัฑย์านพาหนะ และขนส่ง 900,400 บาท

(1) รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํ �ากว่า 2,400 ซซี ี

หรือกาํลงัเครื�องยนตสู์งสุดไมต่ํ �ากว่า 110 กโิลวตัต ์ขบัเคลื�อน 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ�ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ตาํบลเพ อาํเภอเมอืงระยอง 

จงัหวดัระยอง 1 คนั

900,400 บาท

สาํนักงานประมงจงัหวดั 1,057,400 บาท

สาํนักงานประมงจงัหวดัเลย 1,057,400 บาท

ครุภณัฑย์านพาหนะ และขนส่ง 1,057,400 บาท

(1) รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํ �ากว่า 2,400 ซซี ี

หรือกาํลงัเครื�องยนตสู์งสุดไมต่ํ �ากว่า 110 กโิลวตัต ์ขบัเคลื�อน 4 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ�ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ตาํบลกุดป่อง อาํเภอเมอืงเลย

 จงัหวดัเลย 1 คนั

1,057,400 บาท

2.1.2 ค่าที�ดินและสิ�งกอ่สรา้ง 201,487,500 บาท

กองโครงการอนัเนื�องมาจากพระราชดํารแิละกจิกรรมพเิศษ 201,487,500 บาท

กรุงเทพมหานคร 201,487,500 บาท

ค่าก่อสรา้งอื�น ๆ 201,487,500 บาท

(1) ระบบบาํบดันํ�าอ่างหยก แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 201,487,500 บาท

วงเงนิท ั�งสิ�น 447,750,000 บาท

ปี 2563 ตั�งงบประมาณ 201,487,500 บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 246,262,500 บาท

3. งบรายจา่ยอื�น 18,983,200 บาท

1) ค่าใชจ่้ายเพื�อการพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวน์ํ �าและพรรณไมน้ํ �า 17,547,700 บาท

2) โครงการพระราชทานความช่วยเหลอืดา้นการประมงตามพระราชดาํริ

ในต่างประเทศ

1,435,500 บาท
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123

โครงการส่งเสริมการดําเนินงานอนัเนื�องมาจากพระราชดําริ
269,346,700 บาท

    กจิกรรม : สนับสนุนโครงการพฒันาอนัเนื�องมาจากพระราชดําริ 269,346,700 บาท

1. งบดําเนินงาน 46,017,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 46,017,800 บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 1,490,000 บาท

(2) ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าเช่าที�พกัและค่าพาหนะ 4,440,000 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,129,000 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 1,138,000 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมสิ�งก่อสรา้ง 770,100 บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบริการ 3,588,000 บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2,562,200 บาท

(8) ค่ารบัรองและพธิีการ 500,000 บาท

(9) ค่าภาษ ีค่าธรรมเนียม 20,000 บาท

(10) วสัดุสาํนกังาน 1,600,000 บาท

(11) วสัดุเชื�อเพลงิและหล่อลื�น 4,900,000 บาท

(12) วสัดุก่อสรา้ง 500,000 บาท

(13) วสัดุงานบา้นงานครวั 125,000 บาท

(14) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 125,000 บาท

(15) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 1,500,000 บาท

(16) วสัดุคอมพวิเตอร์ 609,500 บาท

(17) วสัดุการเกษตร 21,021,000 บาท

2. งบลงทนุ 204,345,700 บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที�ดินและสิ�งกอ่สรา้ง 204,345,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 2,858,200 บาท

กองวจิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์� าจดื 900,400 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์� าจดืปตัตานี 900,400 บาท

ครุภณัฑย์านพาหนะ และขนส่ง 900,400 บาท

(1) รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํ �ากว่า 2,400 ซซี ี

หรือกาํลงัเครื�องยนตสู์งสุดไมต่ํ �ากว่า 110 กโิลวตัต ์ขบัเคลื�อน 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ�ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ตาํบลบางเขา อาํเภอหนองจกิ

 จงัหวดัปตัตานี 1 คนั

900,400 บาท
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กองวจิยัและพฒันาประมงทะเล 900,400 บาท

ศูนยว์จิยัและพฒันาประมงอา่วไทยฝั �งตะวนัออก (ระยอง) 900,400 บาท

ครุภณัฑย์านพาหนะ และขนส่ง 900,400 บาท

(1) รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํ �ากว่า 2,400 ซซี ี

หรือกาํลงัเครื�องยนตสู์งสุดไมต่ํ �ากว่า 110 กโิลวตัต ์ขบัเคลื�อน 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ�ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ตาํบลเพ อาํเภอเมอืงระยอง 

จงัหวดัระยอง 1 คนั

900,400 บาท

สาํนักงานประมงจงัหวดั 1,057,400 บาท

สาํนักงานประมงจงัหวดัเลย 1,057,400 บาท

ครุภณัฑย์านพาหนะ และขนส่ง 1,057,400 บาท

(1) รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํ �ากว่า 2,400 ซซี ี

หรือกาํลงัเครื�องยนตสู์งสุดไมต่ํ �ากว่า 110 กโิลวตัต ์ขบัเคลื�อน 4 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ�ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ตาํบลกุดป่อง อาํเภอเมอืงเลย

 จงัหวดัเลย 1 คนั

1,057,400 บาท

2.1.2 ค่าที�ดินและสิ�งกอ่สรา้ง 201,487,500 บาท

กองโครงการอนัเนื�องมาจากพระราชดํารแิละกจิกรรมพเิศษ 201,487,500 บาท

กรุงเทพมหานคร 201,487,500 บาท

ค่าก่อสรา้งอื�น ๆ 201,487,500 บาท

(1) ระบบบาํบดันํ�าอ่างหยก แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 201,487,500 บาท

วงเงนิท ั�งสิ�น 447,750,000 บาท

ปี 2563 ตั�งงบประมาณ 201,487,500 บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 246,262,500 บาท

3. งบรายจา่ยอื�น 18,983,200 บาท

1) ค่าใชจ่้ายเพื�อการพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวน์ํ �าและพรรณไมน้ํ �า 17,547,700 บาท

2) โครงการพระราชทานความช่วยเหลอืดา้นการประมงตามพระราชดาํริ

ในต่างประเทศ

1,435,500 บาท
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บาท

8.7.3.1   วตัถปุระสงค ์

8.7.3.2   สถานที�ดาํเนินการ

8.7.3.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     5  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2565)

8.7.3.4   วงเงนิทั�งสิ�นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.7.3.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื�น รวม

1.5120          -           -            -           1.5120    

1.5120            -             -              -             1.5120       

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทั�งสิ�น

1. สบืสานรกัษาและต่อยอดเศรษฐกจิพอเพยีง

8.7.3  โครงการที� 3 :  โครงการสบืสานรกัษาและต่อยอดเศรษฐกจิพอเพยีง                   1,512,000

ทั �วประเทศ

                  7,199,200

                  7,199,200

เพื�อใหบ้รกิารแก่เกษตรกรในการแกไ้ขปญัหาดา้นการผลติทางการประมงไดอ้ย่างรวดเรว็และทนัเหตกุารณ์ ส่งเสรมิให ้

ชมุชนมกีารบรหิารจดัการแหลง่ชมุชนของตวัเองในการเพิ�มผลผลติสตัวน์ํ �าเพื�อเป็นแหลง่อาหารและเพิ�มรายได ้รวมทั�งสรา้ง

ความตระหนกัใหป้ระชาชนรูส้กึรกัและหวงแหนทรพัยากรประมง
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เริ�มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 4,620 9,625 9,625 9,625 -

 ( 6,030 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 -

 ( - )

ลา้นบาท 2.6632            1.5120       1.5120        1.5120       -              

ลา้นบาท 2.6632            1.5120       1.5120        1.5120       -              

ลา้นบาท 2.6632            1.5120      1.5120        1.5120       -             

ลา้นบาท -                   -             -              -             -             

ลา้นบาท -                   -             -              -             -             

ลา้นบาท -                   -             -              -             -             

ลา้นบาท -                   -              -               -              -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบดาํเนนิงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทั�งสิ�น

เงนิงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : เกษตรกรและเยาวชนไดร้บัการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยแีละบรกิารดา้นการประมง

เชงิคณุภาพ : ความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ

ตวัชี� วดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

8.7.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ
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บาท

8.7.3.1   วตัถปุระสงค ์

8.7.3.2   สถานที�ดาํเนินการ

8.7.3.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     5  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2565)

8.7.3.4   วงเงนิทั�งสิ�นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.7.3.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื�น รวม

1.5120          -           -            -           1.5120    

1.5120            -             -              -             1.5120       

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทั�งสิ�น

1. สบืสานรกัษาและต่อยอดเศรษฐกจิพอเพยีง

8.7.3  โครงการที� 3 :  โครงการสบืสานรกัษาและต่อยอดเศรษฐกจิพอเพยีง                   1,512,000

ทั �วประเทศ

                  7,199,200

                  7,199,200

เพื�อใหบ้รกิารแก่เกษตรกรในการแกไ้ขปญัหาดา้นการผลติทางการประมงไดอ้ย่างรวดเรว็และทนัเหตกุารณ์ ส่งเสรมิให ้

ชมุชนมกีารบรหิารจดัการแหลง่ชมุชนของตวัเองในการเพิ�มผลผลติสตัวน์ํ �าเพื�อเป็นแหลง่อาหารและเพิ�มรายได ้รวมทั�งสรา้ง

ความตระหนกัใหป้ระชาชนรูส้กึรกัและหวงแหนทรพัยากรประมง
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เริ�มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 4,620 9,625 9,625 9,625 -

 ( 6,030 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 -

 ( - )

ลา้นบาท 2.6632            1.5120       1.5120        1.5120       -              

ลา้นบาท 2.6632            1.5120       1.5120        1.5120       -              

ลา้นบาท 2.6632            1.5120      1.5120        1.5120       -             

ลา้นบาท -                   -             -              -             -             

ลา้นบาท -                   -             -              -             -             

ลา้นบาท -                   -             -              -             -             

ลา้นบาท -                   -              -               -              -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบดาํเนนิงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทั�งสิ�น

เงนิงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : เกษตรกรและเยาวชนไดร้บัการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยแีละบรกิารดา้นการประมง

เชงิคณุภาพ : ความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ

ตวัชี� วดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

8.7.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ
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โครงการ : โครงการสบืสานรกัษาและต่อยอดเศรษฐกจิพอเพยีง 1,512,000 บาท

   กจิกรรม : สบืสานรกัษาและต่อยอดเศรษฐกจิพอเพยีง 1,512,000 บาท

1. งบดําเนินงาน 1,512,000    บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,512,000    บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 276,000       บาท

(2) ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าเช่าที�พกัและค่าพาหนะ 327,000       บาท

(3) วสัดุการเกษตร 909,000       บาท

126

บาท

บาท

8.8.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.8.1.2   สถานที�ดาํเนินการ

8.8.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     5  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2565)

8.8.1.4   วงเงนิทั�งสิ�นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.8.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื�น รวม

22.1720       -           -           10.7944   32.9664    

22.1720          -              -             10.7944     32.9664       

รวมทั�งสิ�น

1. บรหิารจดัการประมงทะเลอย่างย ั �งยนื

              188,693,300

              188,693,300

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

8.8  แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งการเติบโตอย่างยั �งยืนบนสงัคมเศรษฐกจิภาคทะเล                 32,966,400

8.8.1  โครงการที� 1 :  โครงการบรหิารจดัการประมงทะเลอย่างย ั �งยืน                 32,966,400

พื�นที� 22 จงัหวดัชายทะเล

เพื�อประเมนิผลผลติสูงสุดที�ย ั �งยนืของทรพัยากรสตัวน์ํ �าสาํหรบัการออกใบอนุญาตทาํการประมงให ้

เหมาะสมกบัสภาวะทรพัยากรประมง กาํหนดมาตรการในการควบคมุการทาํประมงสตัวท์ะเลที�อาศยัอยู่

เฉพาะแหลง่ใหเ้กดิการใชป้ระโยชนอ์ย่างย ั �งยนื ฟื� นฟูสภาพพื�นทอ้งทะเลโดยการจดัสรา้งแหลง่อาศยั

สตัวท์ะเล เพื�อเป็นแหลง่อาศยัของสตัวน์ํ �าวยัอ่อน
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โครงการ : โครงการสบืสานรกัษาและต่อยอดเศรษฐกจิพอเพยีง 1,512,000 บาท

   กจิกรรม : สบืสานรกัษาและต่อยอดเศรษฐกจิพอเพยีง 1,512,000 บาท

1. งบดําเนินงาน 1,512,000    บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,512,000    บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 276,000       บาท

(2) ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าเช่าที�พกัและค่าพาหนะ 327,000       บาท

(3) วสัดุการเกษตร 909,000       บาท

126

บาท

บาท

8.8.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.8.1.2   สถานที�ดาํเนินการ

8.8.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     5  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2565)

8.8.1.4   วงเงนิทั�งสิ�นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.8.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื�น รวม

22.1720       -           -           10.7944   32.9664    

22.1720          -              -             10.7944     32.9664       

รวมทั�งสิ�น

1. บรหิารจดัการประมงทะเลอย่างย ั �งยนื

              188,693,300

              188,693,300

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

8.8  แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งการเติบโตอย่างยั �งยืนบนสงัคมเศรษฐกจิภาคทะเล                 32,966,400

8.8.1  โครงการที� 1 :  โครงการบรหิารจดัการประมงทะเลอย่างย ั �งยืน                 32,966,400

พื�นที� 22 จงัหวดัชายทะเล

เพื�อประเมนิผลผลติสูงสุดที�ย ั �งยนืของทรพัยากรสตัวน์ํ �าสาํหรบัการออกใบอนุญาตทาํการประมงให ้

เหมาะสมกบัสภาวะทรพัยากรประมง กาํหนดมาตรการในการควบคมุการทาํประมงสตัวท์ะเลที�อาศยัอยู่

เฉพาะแหลง่ใหเ้กดิการใชป้ระโยชนอ์ย่างย ั �งยนื ฟื� นฟูสภาพพื�นทอ้งทะเลโดยการจดัสรา้งแหลง่อาศยั

สตัวท์ะเล เพื�อเป็นแหลง่อาศยัของสตัวน์ํ �าวยัอ่อน
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เริ�มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลาํ 1,800 1,800 1,800 1,800 -

 ( 1,735 )

รอ้ยละ 1 1 1 1 -

 ( - )

ลา้นบาท 89.7941          32.9664      32.9664      32.9664      -               

ลา้นบาท 89.7941          32.9664      32.9664      32.9664      -               

ลา้นบาท -                  -              -             -             -               

ลา้นบาท 64.3381          22.1720      22.1720     22.1720     -               

ลา้นบาท -                  -              -             -             -               

ลา้นบาท -                  -              -             -             -               

ลา้นบาท 25.4560          10.7944      10.7944     10.7944     -               

ลา้นบาท -                  -              -              -              -               

ลา้นบาท -                  -              -             -             -               

ลา้นบาท -                  -              -             -             -               

ลา้นบาท -                  -              -             -             -               

ลา้นบาท -                  -              -             -             -               

ลา้นบาท -                  -              -             -             -               

ลา้นบาท -                  -              -             -             -               

ลา้นบาท -                  -              -             -             -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - เงนิกูต่้างประเทศ 

      - เงนินอกงบประมาณอื�นๆ 

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้ 

      - ทนุหมนุเวยีน

      - เงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ

      - เงนิอดุหนุนและบรจิาค

      - เงนิกูใ้นประเทศ 

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนนิงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทั�งสิ�น

เชงิปรมิาณ : เรอืประมงในน่านนํ�าไทยที�

ไดร้บัการสาํรวจขอ้มลูเพื�อประเมนิ

ผลผลติสูงสุดที�ย ั �งยนื

เชงิคณุภาพ : ปรมิาณการจบัสตัวน์ํ �าใน

น่านนํ �าไทยเพิ�มขึ�นไม่นอ้ยกวา่

ตวัชี� วดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

8.8.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ
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แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งการเติบโตอย่างย ั �งยนืบนสงัคมเศรษฐกจิภาคทะเล 32,966,400 บาท

โครงการบริหารจดัการประมงทะเลอย่างย ั �งยนื 32,966,400 บาท

   กจิกรรม : บริหารจดัการประมงทะเลอย่างย ั �งยนื 32,966,400 บาท

1. งบดําเนินงาน 22,172,000     บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 22,172,000     บาท

(1) ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าเช่าที�พกัและค่าพาหนะ 4,276,400       บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 2,785,000       บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 694,000         บาท

(4) ค่าซ่อมแซมสิ�งก่อสรา้ง 500,000         บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบริการ 2,700,000       บาท

(6) วสัดุสาํนกังาน 319,600         บาท

(7) วสัดุเชื�อเพลงิและหล่อลื�น 9,190,900       บาท

(8) วสัดุก่อสรา้ง 76,500          บาท

(9) วสัดุงานบา้นงานครวั 73,200          บาท

(10) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 56,000          บาท

(11) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 69,200          บาท

(12) วสัดุคอมพวิเตอร์ 878,400         บาท

(13) วสัดุการเกษตร 552,800         บาท

2. งบรายจา่ยอื�น 10,794,400     บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจประมงของเรอืสาํรวจประมงจฬุาภรณแ์ละเรอืสาํรวจประมงมหดิล 10,794,400     บาท
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เริ�มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลาํ 1,800 1,800 1,800 1,800 -

 ( 1,735 )

รอ้ยละ 1 1 1 1 -

 ( - )

ลา้นบาท 89.7941          32.9664      32.9664      32.9664      -               

ลา้นบาท 89.7941          32.9664      32.9664      32.9664      -               

ลา้นบาท -                  -              -             -             -               

ลา้นบาท 64.3381          22.1720      22.1720     22.1720     -               

ลา้นบาท -                  -              -             -             -               

ลา้นบาท -                  -              -             -             -               

ลา้นบาท 25.4560          10.7944      10.7944     10.7944     -               

ลา้นบาท -                  -              -              -              -               

ลา้นบาท -                  -              -             -             -               

ลา้นบาท -                  -              -             -             -               

ลา้นบาท -                  -              -             -             -               

ลา้นบาท -                  -              -             -             -               

ลา้นบาท -                  -              -             -             -               

ลา้นบาท -                  -              -             -             -               

ลา้นบาท -                  -              -             -             -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - เงนิกูต่้างประเทศ 

      - เงนินอกงบประมาณอื�นๆ 

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้ 

      - ทนุหมนุเวยีน

      - เงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ

      - เงนิอดุหนุนและบรจิาค

      - เงนิกูใ้นประเทศ 

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนนิงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทั�งสิ�น

เชงิปรมิาณ : เรอืประมงในน่านนํ�าไทยที�

ไดร้บัการสาํรวจขอ้มลูเพื�อประเมนิ

ผลผลติสูงสุดที�ย ั �งยนื

เชงิคณุภาพ : ปรมิาณการจบัสตัวน์ํ �าใน

น่านนํ �าไทยเพิ�มขึ�นไม่นอ้ยกวา่

ตวัชี� วดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

8.8.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ
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แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งการเติบโตอย่างย ั �งยนืบนสงัคมเศรษฐกจิภาคทะเล 32,966,400 บาท

โครงการบริหารจดัการประมงทะเลอย่างย ั �งยนื 32,966,400 บาท

   กจิกรรม : บริหารจดัการประมงทะเลอย่างย ั �งยนื 32,966,400 บาท

1. งบดําเนินงาน 22,172,000     บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 22,172,000     บาท

(1) ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าเช่าที�พกัและค่าพาหนะ 4,276,400       บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 2,785,000       บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 694,000         บาท

(4) ค่าซ่อมแซมสิ�งก่อสรา้ง 500,000         บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบริการ 2,700,000       บาท

(6) วสัดุสาํนกังาน 319,600         บาท

(7) วสัดุเชื�อเพลงิและหล่อลื�น 9,190,900       บาท

(8) วสัดุก่อสรา้ง 76,500          บาท

(9) วสัดุงานบา้นงานครวั 73,200          บาท

(10) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 56,000          บาท

(11) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 69,200          บาท

(12) วสัดุคอมพวิเตอร์ 878,400         บาท

(13) วสัดุการเกษตร 552,800         บาท

2. งบรายจา่ยอื�น 10,794,400     บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจประมงของเรอืสาํรวจประมงจฬุาภรณแ์ละเรอืสาํรวจประมงมหดิล 10,794,400     บาท
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บาท

บาท

8.9.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.9.1.2   สถานที�ดาํเนินการ

8.9.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     7  ปี (ปี 2559 ถงึ  ปี 2565)

8.9.1.4   วงเงนิทั�งสิ�นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.9.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื�น รวม

22.4244 -            -             -           22.4244

22.4244 -              -               -             22.4244

รวมทั�งสิ�น

1. การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมไรร้อยต่อ

                160,979,200

                160,979,200

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

8.9  แผนงานบูรณาการขบัเคลื�อนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  22,424,400

8.9.1  โครงการที� 1 :  โครงการพฒันาเศรษฐกจิและส่งเสริมศกัยภาพพื�นที�จงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

                 22,424,400

4 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไดแ้ก่ จงัหวดันราธวิาส จงัหวดัปตัตาน ีจงัหวดัยะลา และจงัหวดัสงขลา 

(เฉพาะพื�นที�อาํเภอจะนะ อาํเภอเทพา อาํเภอนาทว ีและอาํเภอสะบา้ยอ้ย)

เพื�อสนบัสนุนการขบัเคลื�อนการแกป้ญัหาและพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชนใหม้คุีณภาพชวีติที�ดขีึ�น โดยการพฒันาอาชพีดา้น

การประมงใหก้บัชาวประมงพื�นบา้นและเกษตรกรผูเ้พาะเลี�ยงสตัวน์ํ �าใหม้รีายไดเ้พิ�มขึ�นและเพิ�มผลผลติสตัวน์ํ �าในอ่าวปตัตานีและ

ชายฝั �งใกลเ้คยีง
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เริ�มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 3,500 2,910 2,910 2,910 -

 ( 3,460 )

ตวั 2,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 -

 ( 1,700,000 )

รอ้ยละ 3 3 3 3 -

 ( 5 )

ลา้นบาท 90.7324 22.4244 23.4156 23.4156 -               

ลา้นบาท 90.7324 22.4244 23.4156 23.4156 -               

ลา้นบาท 90.7324 22.4244 23.4156 23.4156 -               

ลา้นบาท -                  -              -               -             -               

ลา้นบาท -                  -              -               -             -               

ลา้นบาท -                  -              -               -             -               

ลา้นบาท -                  -               -               -              -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทั�งสิ�น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนนิงาน

      - งบลงทนุ

เชงิคณุภาพ : รายไดจ้ากการทาํประมงเพิ�มขึ�น

ไม่นอ้ยกวา่

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกรที�ไดร้บัการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการประมง

เชงิปรมิาณ : จาํนวนลูกกุง้กลุาดาํที�ปล่อยลงสู่

แหลง่นํ �า

ตวัชี� วดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

8.9.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ
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บาท

บาท

8.9.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.9.1.2   สถานที�ดาํเนินการ

8.9.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     7  ปี (ปี 2559 ถงึ  ปี 2565)

8.9.1.4   วงเงนิทั�งสิ�นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.9.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื�น รวม

22.4244 -            -             -           22.4244

22.4244 -              -               -             22.4244

รวมทั�งสิ�น

1. การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมไรร้อยต่อ

                160,979,200

                160,979,200

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

8.9  แผนงานบูรณาการขบัเคลื�อนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  22,424,400

8.9.1  โครงการที� 1 :  โครงการพฒันาเศรษฐกจิและส่งเสริมศกัยภาพพื�นที�จงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

                 22,424,400

4 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไดแ้ก่ จงัหวดันราธวิาส จงัหวดัปตัตาน ีจงัหวดัยะลา และจงัหวดัสงขลา 

(เฉพาะพื�นที�อาํเภอจะนะ อาํเภอเทพา อาํเภอนาทว ีและอาํเภอสะบา้ยอ้ย)

เพื�อสนบัสนุนการขบัเคลื�อนการแกป้ญัหาและพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชนใหม้คุีณภาพชวีติที�ดขีึ�น โดยการพฒันาอาชพีดา้น

การประมงใหก้บัชาวประมงพื�นบา้นและเกษตรกรผูเ้พาะเลี�ยงสตัวน์ํ �าใหม้รีายไดเ้พิ�มขึ�นและเพิ�มผลผลติสตัวน์ํ �าในอ่าวปตัตานีและ

ชายฝั �งใกลเ้คยีง
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เริ�มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 3,500 2,910 2,910 2,910 -

 ( 3,460 )

ตวั 2,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 -

 ( 1,700,000 )

รอ้ยละ 3 3 3 3 -

 ( 5 )

ลา้นบาท 90.7324 22.4244 23.4156 23.4156 -               

ลา้นบาท 90.7324 22.4244 23.4156 23.4156 -               

ลา้นบาท 90.7324 22.4244 23.4156 23.4156 -               

ลา้นบาท -                  -              -               -             -               

ลา้นบาท -                  -              -               -             -               

ลา้นบาท -                  -              -               -             -               

ลา้นบาท -                  -               -               -              -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทั�งสิ�น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนนิงาน

      - งบลงทนุ

เชงิคณุภาพ : รายไดจ้ากการทาํประมงเพิ�มขึ�น

ไม่นอ้ยกวา่

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกรที�ไดร้บัการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการประมง

เชงิปรมิาณ : จาํนวนลูกกุง้กลุาดาํที�ปล่อยลงสู่

แหลง่นํ �า

ตวัชี� วดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

8.9.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ
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แผนงานบูรณาการขบัเคลื�อนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 22,424,400 บาท

โครงการพฒันาเศรษฐกจิและส่งเสริมศกัยภาพพื�นที�จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 22,424,400 บาท

   กจิกรรม : การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมไรร้อยต่อ 22,424,400 บาท

1. งบดําเนินงาน 22,424,400     บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 22,424,400     บาท

(1) ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าเช่าที�พกัและค่าพาหนะ 2,041,000       บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 400,800         บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 100,000         บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบริการ 1,404,000       บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,902,100       บาท

(6) วสัดุสาํนกังาน 154,000         บาท

(7) วสัดุเชื�อเพลงิและหล่อลื�น 1,278,900       บาท

(8) วสัดุก่อสรา้ง 50,000          บาท

(9) วสัดุงานบา้นงานครวั 80,000          บาท

(10) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 50,000          บาท

(11) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 58,100          บาท

(12) วสัดุการเกษตร 14,905,500     บาท
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บาท

บาท

8.10.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.10.1.2   สถานที�ดาํเนินการ

8.10.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     5  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2565)

8.10.1.4   วงเงนิทั�งสิ�นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.10.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื�น รวม

4.9760 11.6608 -             -            16.6368

4.9760 11.6608 -                -               16.6368

รวมทั�งสิ�น

1. พฒันาโครงสรา้งพื�นฐานด่านตรวจสตัวน์ํ �าในพื�นที�เขต

เศรษฐกจิพเิศษ

                   83,681,600

                   83,681,600

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

8.10  แผนงานบูรณาการพฒันาพื�นที�เขตเศรษฐกจิพิเศษ                    16,636,800

8.10.1  โครงการที� 1 :  โครงการพฒันาด่านเขตเศรษฐกจิพเิศษ                    16,636,800

เพื�อพฒันาดา้นโครงสรา้งพื�นฐานและการบรกิารของด่านตรวจสตัวน์ํ �าที�มคีณุภาพมาตรฐานระดบัสากล

มศีกัยภาพในการควบคมุ ตรวจสอบ และเฝ้าระวงัการนาํเขา้ ส่งออก นาํผ่านสตัวน์ํ �า ซากสตัวน์ํ �า ผลติภณัฑ์

สตัวน์ํ �า ปจัจยัการผลติ รวมถงึสามารถอาํนวยความสะดวกการเคลื�อนยา้ยสนิคา้สตัวน์ํ �าผ่านชายแดนใหม้ี

ความสะดวก รวดเร็ว และถูกตอ้งตามกฎหมาย

พื�นที�เขตเศรษฐกิจพเิศษ
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แผนงานบูรณาการขบัเคลื�อนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 22,424,400 บาท

โครงการพฒันาเศรษฐกจิและส่งเสริมศกัยภาพพื�นที�จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 22,424,400 บาท

   กจิกรรม : การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมไรร้อยต่อ 22,424,400 บาท

1. งบดําเนินงาน 22,424,400     บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 22,424,400     บาท

(1) ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าเช่าที�พกัและค่าพาหนะ 2,041,000       บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 400,800         บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 100,000         บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบริการ 1,404,000       บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,902,100       บาท

(6) วสัดุสาํนกังาน 154,000         บาท

(7) วสัดุเชื�อเพลงิและหล่อลื�น 1,278,900       บาท

(8) วสัดุก่อสรา้ง 50,000          บาท

(9) วสัดุงานบา้นงานครวั 80,000          บาท

(10) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 50,000          บาท

(11) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 58,100          บาท

(12) วสัดุการเกษตร 14,905,500     บาท

132

บาท

บาท

8.10.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.10.1.2   สถานที�ดาํเนินการ

8.10.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     5  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2565)

8.10.1.4   วงเงนิทั�งสิ�นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.10.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื�น รวม

4.9760 11.6608 -             -            16.6368

4.9760 11.6608 -                -               16.6368

รวมทั�งสิ�น

1. พฒันาโครงสรา้งพื�นฐานด่านตรวจสตัวน์ํ �าในพื�นที�เขต

เศรษฐกจิพเิศษ

                   83,681,600

                   83,681,600

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

8.10  แผนงานบูรณาการพฒันาพื�นที�เขตเศรษฐกจิพิเศษ                    16,636,800

8.10.1  โครงการที� 1 :  โครงการพฒันาด่านเขตเศรษฐกจิพเิศษ                    16,636,800

เพื�อพฒันาดา้นโครงสรา้งพื�นฐานและการบรกิารของด่านตรวจสตัวน์ํ �าที�มคีณุภาพมาตรฐานระดบัสากล

มศีกัยภาพในการควบคมุ ตรวจสอบ และเฝ้าระวงัการนาํเขา้ ส่งออก นาํผ่านสตัวน์ํ �า ซากสตัวน์ํ �า ผลติภณัฑ์

สตัวน์ํ �า ปจัจยัการผลติ รวมถงึสามารถอาํนวยความสะดวกการเคลื�อนยา้ยสนิคา้สตัวน์ํ �าผ่านชายแดนใหม้ี

ความสะดวก รวดเร็ว และถูกตอ้งตามกฎหมาย

พื�นที�เขตเศรษฐกิจพเิศษ
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เริ�มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รายการ 8 1 1 1 -

 ( 8 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 -

 ( - )

ลา้นบาท 57.0928 16.6368 4.9760 4.9760 -                 

ลา้นบาท 57.0928 16.6368 4.9760 4.9760 -                 

ลา้นบาท 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -                 

ลา้นบาท 5.3536 4.9760 4.9760 4.9760 -                 

ลา้นบาท 51.7392 11.6608 -                -               -                 

ลา้นบาท -                   -               -                -               -                 

ลา้นบาท -                   -               -                -               -                 

ลา้นบาท -                   -               -                -               -                 

ลา้นบาท -                   -               -                -               -                 

ลา้นบาท -                   -               -                -               -                 

ลา้นบาท -                   -               -                -               -                 

ลา้นบาท -                   -               -                -               -                 

ลา้นบาท -                   -               -                -               -                 

ลา้นบาท -                   -               -                -               -                 

ลา้นบาท -                   -               -                -               -                 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - เงนิกูต่้างประเทศ 

      - เงนินอกงบประมาณอื�นๆ 

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้ 

      - ทนุหมนุเวยีน

      - เงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ

      - เงนิอดุหนุนและบรจิาค

      - เงนิกูใ้นประเทศ 

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนนิงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทั�งสิ�น

เชงิปรมิาณ : โครงสรา้งพื�นฐานดา้น

เศรษฐกจิและความม ั �นคงไดร้บัการพฒันา

เชงิคณุภาพ : ผูร้บับรกิารมคีวามพงึพอใจ

ต่อการใหบ้รกิารของด่านตรวจสตัวน์ํ �า

ตวัชี� วดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

8.10.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ
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แผนงานบูรณาการพฒันาพื�นที�เขตเศรษฐกจิพเิศษ 16,636,800 บาท

โครงการพฒันาด่านเขตเศรษฐกจิพเิศษ 16,636,800 บาท

   กจิกรรม : พฒันาโครงสรา้งพื�นฐานด่านตรวจสตัวนํ์� าในพื�นที�เขตเศรษฐกจิพเิศษ 16,636,800 บาท

1. งบดําเนินงาน 4,976,000      บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,976,000      บาท

(1) ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าเช่าที�พกัและค่าพาหนะ 4,976,000       บาท

2. งบลงทนุ 11,660,800     บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที�ดินและสิ�งกอ่สรา้ง 11,660,800     บาท

2.1.1 ค่าที�ดินและสิ�งกอ่สรา้ง 11,660,800     บาท

กองควบคุมการคา้สตัวนํ์� าและปจัจยัการผลติ 11,660,800 บาท

ด่านตรวจสตัวนํ์� าจงัหวดักาญจนบุรี 11,660,800 บาท

ค่าก่อสรา้งอาคารที�ทาํการและสิ�งก่อสรา้งประกอบ 11,660,800 บาท

(1) ด่านตรวจสตัวน์ํ �าจงัหวดักาญจนบุรี ตาํบลบา้นเก่า อาํเภอเมอืงกาญจนบุรี 

จงัหวดักาญจนบุรี 1 แห่ง

11,660,800 บาท
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135

135

เริ�มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รายการ 8 1 1 1 -

 ( 8 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 -

 ( - )

ลา้นบาท 57.0928 16.6368 4.9760 4.9760 -                 

ลา้นบาท 57.0928 16.6368 4.9760 4.9760 -                 

ลา้นบาท 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -                 

ลา้นบาท 5.3536 4.9760 4.9760 4.9760 -                 

ลา้นบาท 51.7392 11.6608 -                -               -                 

ลา้นบาท -                   -               -                -               -                 

ลา้นบาท -                   -               -                -               -                 

ลา้นบาท -                   -               -                -               -                 

ลา้นบาท -                   -               -                -               -                 

ลา้นบาท -                   -               -                -               -                 

ลา้นบาท -                   -               -                -               -                 

ลา้นบาท -                   -               -                -               -                 

ลา้นบาท -                   -               -                -               -                 

ลา้นบาท -                   -               -                -               -                 

ลา้นบาท -                   -               -                -               -                 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - เงนิกูต่้างประเทศ 

      - เงนินอกงบประมาณอื�นๆ 

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้ 

      - ทนุหมนุเวยีน

      - เงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ

      - เงนิอดุหนุนและบรจิาค

      - เงนิกูใ้นประเทศ 

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนนิงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทั�งสิ�น

เชงิปรมิาณ : โครงสรา้งพื�นฐานดา้น

เศรษฐกจิและความม ั �นคงไดร้บัการพฒันา

เชงิคณุภาพ : ผูร้บับรกิารมคีวามพงึพอใจ

ต่อการใหบ้รกิารของด่านตรวจสตัวน์ํ �า

ตวัชี� วดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

8.10.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ
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แผนงานบูรณาการพฒันาพื�นที�เขตเศรษฐกจิพเิศษ 16,636,800 บาท

โครงการพฒันาด่านเขตเศรษฐกจิพเิศษ 16,636,800 บาท

   กจิกรรม : พฒันาโครงสรา้งพื�นฐานด่านตรวจสตัวนํ์� าในพื�นที�เขตเศรษฐกจิพเิศษ 16,636,800 บาท

1. งบดําเนินงาน 4,976,000      บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,976,000      บาท

(1) ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าเช่าที�พกัและค่าพาหนะ 4,976,000       บาท

2. งบลงทนุ 11,660,800     บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที�ดินและสิ�งกอ่สรา้ง 11,660,800     บาท

2.1.1 ค่าที�ดินและสิ�งกอ่สรา้ง 11,660,800     บาท

กองควบคุมการคา้สตัวนํ์� าและปจัจยัการผลติ 11,660,800 บาท

ด่านตรวจสตัวนํ์� าจงัหวดักาญจนบุรี 11,660,800 บาท

ค่าก่อสรา้งอาคารที�ทาํการและสิ�งก่อสรา้งประกอบ 11,660,800 บาท

(1) ด่านตรวจสตัวน์ํ �าจงัหวดักาญจนบุรี ตาํบลบา้นเก่า อาํเภอเมอืงกาญจนบุรี 

จงัหวดักาญจนบุรี 1 แห่ง

11,660,800 บาท
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บาท

บาท

8.11.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.11.1.2   สถานที�ดาํเนินการ

8.11.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     3  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2565)

8.11.1.4   วงเงนิทั�งสิ�นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.11.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื�น รวม

3.4968          -         -             -           3.4968     

3.4968            -           -               -             3.4968        1. ส่งเสรมิและพฒันาการเลี�ยงปลาในนาขา้วอนิทรยี ์

                 10,490,400

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทั�งสิ�น

เพื�อยกระดบัการพฒันาภาคการเกษตรอนิทรยีข์องจงัหวดัในเขตพื�นที�ภาคเหนอืใหม้มีาตรฐาน เพิ�มศกัยภาพการ

แข่งขนัท ั�งดา้นการผลติ การแปรรูป การสรา้งมลูค่าผลติภณัฑส์นิคา้เกษตร และการส่งเสรมิดา้นการตลาดทั�งใน

และต่างประเทศ

                 10,490,400

8.11  แผนงานบูรณาการพฒันาพื�นที�ระดบัภาค                  16,527,700

8.11.1  โครงการที� 1 :  โครงการส่งเสริมเกษตรอนิทรยี ์                    3,496,800

พื�นที� 5 จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน (จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัลาํปาง จงัหวดัเชยีงราย จงัหวดัพะเยา 

และจงัหวดัแพร่)

136

เริ�มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย - 350 350 350 -

รอ้ยละ - 30 30 30 -

ลา้นบาท -                   3.4968     3.4968        3.4968       -               

ลา้นบาท -                   3.4968     3.4968        3.4968       -               

ลา้นบาท -                   3.4968    3.4968        3.4968       -              

ลา้นบาท -                   -           -               -             -              

ลา้นบาท -                   -           -               -             -              

ลา้นบาท -                   -           -               -             -              

ลา้นบาท -                   -            -               -              -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ

รวมทั�งสิ�น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนนิงาน

ตวัชี� วดั/

แหล่งเงนิ

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

หน่วยนบั

งบประมาณ

เชงิปรมิาณ : เกษตรกรไดร้บัการพฒันาการเพาะเลี�ยง

สตัวน์ํ �าตามมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์

เชงิคณุภาพ : เกษตรกรที�เขา้ร่วมโครงการไดร้บัการ

พฒันาใหไ้ดร้บัการรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยีไ์ม่

นอ้ยกวา่

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

8.11.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ
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บาท

บาท

8.11.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.11.1.2   สถานที�ดาํเนินการ

8.11.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     3  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2565)

8.11.1.4   วงเงนิทั�งสิ�นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.11.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื�น รวม

3.4968          -         -             -           3.4968     

3.4968            -           -               -             3.4968        1. ส่งเสรมิและพฒันาการเลี�ยงปลาในนาขา้วอนิทรยี ์

                 10,490,400

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทั�งสิ�น

เพื�อยกระดบัการพฒันาภาคการเกษตรอนิทรยีข์องจงัหวดัในเขตพื�นที�ภาคเหนอืใหม้มีาตรฐาน เพิ�มศกัยภาพการ

แข่งขนัท ั�งดา้นการผลติ การแปรรูป การสรา้งมลูค่าผลติภณัฑส์นิคา้เกษตร และการส่งเสรมิดา้นการตลาดทั�งใน

และต่างประเทศ

                 10,490,400

8.11  แผนงานบูรณาการพฒันาพื�นที�ระดบัภาค                  16,527,700

8.11.1  โครงการที� 1 :  โครงการส่งเสริมเกษตรอนิทรยี ์                    3,496,800

พื�นที� 5 จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน (จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัลาํปาง จงัหวดัเชยีงราย จงัหวดัพะเยา 

และจงัหวดัแพร่)
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เริ�มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย - 350 350 350 -

รอ้ยละ - 30 30 30 -

ลา้นบาท -                   3.4968     3.4968        3.4968       -               

ลา้นบาท -                   3.4968     3.4968        3.4968       -               

ลา้นบาท -                   3.4968    3.4968        3.4968       -              

ลา้นบาท -                   -           -               -             -              

ลา้นบาท -                   -           -               -             -              

ลา้นบาท -                   -           -               -             -              

ลา้นบาท -                   -            -               -              -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ

รวมทั�งสิ�น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนนิงาน

ตวัชี� วดั/

แหล่งเงนิ

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

หน่วยนบั

งบประมาณ

เชงิปรมิาณ : เกษตรกรไดร้บัการพฒันาการเพาะเลี�ยง

สตัวน์ํ �าตามมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์

เชงิคณุภาพ : เกษตรกรที�เขา้ร่วมโครงการไดร้บัการ

พฒันาใหไ้ดร้บัการรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยีไ์ม่

นอ้ยกวา่

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

8.11.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ
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138

แผนงานบูรณาการพฒันาพื�นที�ระดบัภาค 16,527,700 บาท

โครงการส่งเสริมเกษตรอนิทรีย ์ 3,496,800    บาท

   กจิกรรม : สง่เสริมและพฒันาการเลี�ยงปลาในนาขา้วอนิทรีย ์ 3,496,800    บาท

1. งบดําเนินงาน 3,496,800    บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,496,800    บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 63,000        บาท

(2) ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าเช่าที�พกัและค่าพาหนะ 391,000       บาท

(3) ค่าจา้งเหมาบริการ 1,413,400     บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 602,000       บาท

(5) วสัดุเชื�อเพลงิและหล่อลื�น 117,400       บาท

(6) วสัดุการเกษตร 910,000       บาท

138

บาท

8.11.2.1   วตัถปุระสงค ์

8.11.2.2   สถานที�ดาํเนินการ

8.11.2.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     3  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2565)

8.11.2.4   วงเงนิทั�งสิ�นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.11.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื�น รวม

3.9146         4.7344  -              -              8.6490    

1.5820            4.7344    -                -                 6.3164       

2.3326            -           -                -                 2.3326       

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม

8.11.2  โครงการที� 2 :  โครงการพฒันาและส่งเสริมการเกษตร                        8,649,000

พื�นที�เป้าหมาย 6 จงัหวดัภาคกลาง ไดแ้ก่ จงัหวดัสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรสาคร จงัหวดัราชบุร ีจงัหวดัอ่างทอง

 จงัหวดัสงิหบ์รุ ีและจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

                      16,478,200

                      16,478,200

เพื�อยกระดบัภาคเกษตร การประมง และเพิ�มศกัยภาพการแข่งขนัท ั�งดา้นการผลติ การแปรรูป 

การสรา้งมลูค่าของผลติภณัฑก์ารเกษตรใหเ้ป็นมาตรฐาน รวมท ั�งส่งเสรมิการตลาดในประเทศ

และต่างประเทศ

งบรายจา่ย

รวมทั�งสิ�น

1. พฒันาด่านสนิคา้ประมง-ภาคกลาง

2. ส่งเสรมิและพฒันาอาชพีการเพาะเลี�ยงสตัวน์ํ �าจดื

เชงิพาณิชย์
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แผนงานบูรณาการพฒันาพื�นที�ระดบัภาค 16,527,700 บาท

โครงการส่งเสริมเกษตรอนิทรีย ์ 3,496,800    บาท

   กจิกรรม : สง่เสริมและพฒันาการเลี�ยงปลาในนาขา้วอนิทรีย ์ 3,496,800    บาท

1. งบดําเนินงาน 3,496,800    บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,496,800    บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 63,000        บาท

(2) ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าเช่าที�พกัและค่าพาหนะ 391,000       บาท

(3) ค่าจา้งเหมาบริการ 1,413,400     บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 602,000       บาท

(5) วสัดุเชื�อเพลงิและหล่อลื�น 117,400       บาท

(6) วสัดุการเกษตร 910,000       บาท
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บาท

8.11.2.1   วตัถปุระสงค ์

8.11.2.2   สถานที�ดาํเนินการ

8.11.2.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     3  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2565)

8.11.2.4   วงเงนิทั�งสิ�นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.11.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื�น รวม

3.9146         4.7344  -              -              8.6490    

1.5820            4.7344    -                -                 6.3164       

2.3326            -           -                -                 2.3326       

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม

8.11.2  โครงการที� 2 :  โครงการพฒันาและส่งเสริมการเกษตร                        8,649,000

พื�นที�เป้าหมาย 6 จงัหวดัภาคกลาง ไดแ้ก่ จงัหวดัสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรสาคร จงัหวดัราชบุร ีจงัหวดัอ่างทอง

 จงัหวดัสงิหบ์รุ ีและจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

                      16,478,200

                      16,478,200

เพื�อยกระดบัภาคเกษตร การประมง และเพิ�มศกัยภาพการแข่งขนัท ั�งดา้นการผลติ การแปรรูป 

การสรา้งมลูค่าของผลติภณัฑก์ารเกษตรใหเ้ป็นมาตรฐาน รวมท ั�งส่งเสรมิการตลาดในประเทศ

และต่างประเทศ

งบรายจา่ย

รวมทั�งสิ�น

1. พฒันาด่านสนิคา้ประมง-ภาคกลาง

2. ส่งเสรมิและพฒันาอาชพีการเพาะเลี�ยงสตัวน์ํ �าจดื

เชงิพาณิชย์
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เริ�มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย - 200 200 200 -

แห่ง - 1 1 1 -

รอ้ยละ - 5 5 5 -

รอ้ยละ - 10 10 10 -

ลา้นบาท -                   8.6490     3.9146          3.9146          -              

ลา้นบาท -                   8.6490     3.9146          3.9146          -              

ลา้นบาท -                   3.9146    3.9146          3.9146          -             

ลา้นบาท -                   4.7344    -                -                 -             

ลา้นบาท -                   -           -                -                 -             

ลา้นบาท -                   -           -                -                 -             

ลา้นบาท -                   -            -                 -                 -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รวมทั�งสิ�น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนนิงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

เงนินอกงบประมาณ

8.11.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เชงิปรมิาณ : เกษตรกรไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ

ดา้นการผลติ และการแปรรูป

เชงิปรมิาณ : ด่านเศรษฐกิจสนิคา้เกษตรชายแดน

มคีณุภาพไดม้าตรฐานสากล (One Stop

Service)

เชงิคณุภาพ : เกษตรกรที�เขา้ร่วมโครงการมรีายได ้

เพิ�มขึ�นเมื�อเทยีบกบัรายไดก่้อนเขา้ร่วมโครงการ

ไม่นอ้ยกวา่

เชงิคณุภาพ : ระยะเวลาการออกใบอนุญาตนาํเขา้

ส่งออกสตัวน์ํ �าหรอืผลติภณัฑส์ตัวน์ํ �าลดลง

ตวัชี� วดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสรมิการเกษตร 8,649,000 บาท

   กจิกรรม : พฒันาด่านสนิคา้ประมง-ภาคกลาง 6,316,400 บาท

1. งบดําเนินงาน 1,582,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,582,000 บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบริการ 416,000 บาท

(2) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 1,166,000 บาท

2. งบลงทนุ 4,734,400 บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที�ดินและสิ�งกอ่สรา้ง 4,734,400 บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 4,734,400 บาท

กองควบคุมการคา้สตัวนํ์� าและปจัจยัการผลติ 4,734,400 บาท

ด่านตรวจสตัวนํ์� าจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ 4,734,400 บาท

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 32,200 บาท

(1) ตูแ้ช่แขง็ -20 องศาเซลเซยีส ตาํบลคลองวาฬ อาํเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์1 ตู ้

32,200 บาท

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 4,070,000 บาท

(1) กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 3 ตา พรอ้มชดุถ่ายภาพระบบดจิติอล ตาํบลคลองวาฬ 

อาํเภอเมอืงประจวบคีรขีนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์1 ชดุ

245,000 บาท

(2) เครื�องโครมาโทกราฟ ชนิดของเหลวประสทิธภิาพสูง (HPLC) พรอ้มอปุกรณ ์

ตาํบลคลองวาฬ อาํเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์1 ชดุ

3,800,000 บาท

(3) โตะ๊ปฏบิตักิาร ตาํบลคลองวาฬ อาํเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดั

ประจวบคีรขีนัธ ์1 ชดุ

25,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 632,200 บาท

(1) ตูค้อนเทนเนอรป์ฏบิตักิารตรวจสนิคา้ประมง ตาํบลคลองวาฬ อาํเภอเมอืง

ประจวบคีรขีนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ ์1 ชดุ

600,000 บาท

(2) รถเขน็แสตนเลส 2 ชั�น ตาํบลคลองวาฬ อาํเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดั

ประจวบคีรขีนัธ ์1 คนั

32,200 บาท

   กจิกรรม : สง่เสริมและพฒันาอาชีพการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์� า 2,332,600 บาท

1. งบดําเนินงาน 2,332,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,332,600 บาท

(1) ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าเช่าที�พกัและค่าพาหนะ 221,200 บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 344,000 บาท

(3) วสัดุเชื�อเพลงิและหล่อลื�น 117,400 บาท

(4) วสัดุการเกษตร 1,650,000 บาท
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เริ�มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย - 200 200 200 -

แห่ง - 1 1 1 -

รอ้ยละ - 5 5 5 -

รอ้ยละ - 10 10 10 -

ลา้นบาท -                   8.6490     3.9146          3.9146          -              

ลา้นบาท -                   8.6490     3.9146          3.9146          -              

ลา้นบาท -                   3.9146    3.9146          3.9146          -             

ลา้นบาท -                   4.7344    -                -                 -             

ลา้นบาท -                   -           -                -                 -             

ลา้นบาท -                   -           -                -                 -             

ลา้นบาท -                   -            -                 -                 -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รวมทั�งสิ�น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนนิงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

เงนินอกงบประมาณ

8.11.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เชงิปรมิาณ : เกษตรกรไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ

ดา้นการผลติ และการแปรรูป

เชงิปรมิาณ : ด่านเศรษฐกิจสนิคา้เกษตรชายแดน

มคีณุภาพไดม้าตรฐานสากล (One Stop

Service)

เชงิคณุภาพ : เกษตรกรที�เขา้ร่วมโครงการมรีายได ้

เพิ�มขึ�นเมื�อเทยีบกบัรายไดก่้อนเขา้ร่วมโครงการ

ไม่นอ้ยกวา่

เชงิคณุภาพ : ระยะเวลาการออกใบอนุญาตนาํเขา้

ส่งออกสตัวน์ํ �าหรอืผลติภณัฑส์ตัวน์ํ �าลดลง

ตวัชี� วดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสรมิการเกษตร 8,649,000 บาท

   กจิกรรม : พฒันาด่านสนิคา้ประมง-ภาคกลาง 6,316,400 บาท

1. งบดําเนินงาน 1,582,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,582,000 บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบริการ 416,000 บาท

(2) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 1,166,000 บาท

2. งบลงทนุ 4,734,400 บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที�ดินและสิ�งกอ่สรา้ง 4,734,400 บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 4,734,400 บาท

กองควบคุมการคา้สตัวนํ์� าและปจัจยัการผลติ 4,734,400 บาท

ด่านตรวจสตัวนํ์� าจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ 4,734,400 บาท

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 32,200 บาท

(1) ตูแ้ช่แขง็ -20 องศาเซลเซยีส ตาํบลคลองวาฬ อาํเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์1 ตู ้

32,200 บาท

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 4,070,000 บาท

(1) กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 3 ตา พรอ้มชดุถ่ายภาพระบบดจิติอล ตาํบลคลองวาฬ 

อาํเภอเมอืงประจวบคีรขีนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์1 ชดุ

245,000 บาท

(2) เครื�องโครมาโทกราฟ ชนิดของเหลวประสทิธภิาพสูง (HPLC) พรอ้มอปุกรณ ์

ตาํบลคลองวาฬ อาํเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์1 ชดุ

3,800,000 บาท

(3) โตะ๊ปฏบิตักิาร ตาํบลคลองวาฬ อาํเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดั

ประจวบคีรขีนัธ ์1 ชดุ

25,000 บาท

ครุภณัฑส์าํนกังาน 632,200 บาท

(1) ตูค้อนเทนเนอรป์ฏบิตักิารตรวจสนิคา้ประมง ตาํบลคลองวาฬ อาํเภอเมอืง

ประจวบคีรขีนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ ์1 ชดุ

600,000 บาท

(2) รถเขน็แสตนเลส 2 ชั�น ตาํบลคลองวาฬ อาํเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดั

ประจวบคีรขีนัธ ์1 คนั

32,200 บาท

   กจิกรรม : สง่เสริมและพฒันาอาชีพการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์� า 2,332,600 บาท

1. งบดําเนินงาน 2,332,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,332,600 บาท

(1) ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าเช่าที�พกัและค่าพาหนะ 221,200 บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 344,000 บาท

(3) วสัดุเชื�อเพลงิและหล่อลื�น 117,400 บาท

(4) วสัดุการเกษตร 1,650,000 บาท
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บาท

8.11.3.1   วตัถปุระสงค ์

8.11.3.2   สถานที�ดาํเนินการ

8.11.3.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     3  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2565)

8.11.3.4   วงเงนิทั�งสิ�นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.11.3.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื�น รวม

3.3819          -           1.0000     -            4.3819      

3.3819            -             1.0000       -               4.3819        

                   4,381,900

 จงัหวดัสุรนิทร ์จงัหวดัศรสีะเกษ จงัหวดัรอ้ยเอด็ จงัหวดัมหาสารคาม และจงัหวดัยโสธร

                 26,862,300

                 26,862,300

8.11.3  โครงการที� 3 : โครงการเพิ�มศกัยภาพการผลติขา้วหอมมะล ิทุ่งกลุารอ้งไห ้

สู่มาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

 -  เพื�อพฒันาระบบการรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์

 -  เพื�อพฒันาการผลติขา้วหอมมะลใิหม้คีณุภาพสูงในพื�นที�ทุ่งกุลารอ้งไห ้รวมทั�งพื�นที�ที�มศีกัยภาพอื�น

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทั�งสิ�น

1. ส่งเสรมิการเลี�ยงปลาในนาขา้วในพื�นที�ผลติขา้วหอมมะลิ
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เริ�มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย - 500 1,000 1,000 -

รอ้ยละ - 80 80 80 -

ลา้นบาท -                   4.3819       8.9541        8.9541        -               

ลา้นบาท -                   4.3819       8.9541        8.9541        -               

ลา้นบาท -                   3.3819       4.9541       4.9541        -               

ลา้นบาท -                   -             -              -               -               

ลา้นบาท -                   1.0000       4.0000       4.0000        -               

ลา้นบาท -                   -             -              -               -               

ลา้นบาท -                   -              -              -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

ตวัชี� วดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

เงนินอกงบประมาณ

8.11.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เชงิปรมิาณ : เกษตรกรไดร้บัการส่งเสรมิอาชพีการ

เลี�ยงปลาในนาขา้ว

เชงิคณุภาพ : เกษตรกรที�ไดร้บัการถ่ายทอด

เทคโนโลยสีามารถดาํเนนิการเลี�ยงปลาในนาขา้ว

ไดส้าํเร็จไม่นอ้ยกวา่

รวมทั�งสิ�น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนนิงาน
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บาท

8.11.3.1   วตัถปุระสงค ์

8.11.3.2   สถานที�ดาํเนินการ

8.11.3.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     3  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2565)

8.11.3.4   วงเงนิทั�งสิ�นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.11.3.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื�น รวม

3.3819          -           1.0000     -            4.3819      

3.3819            -             1.0000       -               4.3819        

                   4,381,900

 จงัหวดัสุรนิทร ์จงัหวดัศรสีะเกษ จงัหวดัรอ้ยเอด็ จงัหวดัมหาสารคาม และจงัหวดัยโสธร

                 26,862,300

                 26,862,300

8.11.3  โครงการที� 3 : โครงการเพิ�มศกัยภาพการผลติขา้วหอมมะล ิทุ่งกลุารอ้งไห ้

สู่มาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

 -  เพื�อพฒันาระบบการรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์

 -  เพื�อพฒันาการผลติขา้วหอมมะลใิหม้คีณุภาพสูงในพื�นที�ทุ่งกุลารอ้งไห ้รวมทั�งพื�นที�ที�มศีกัยภาพอื�น

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทั�งสิ�น

1. ส่งเสรมิการเลี�ยงปลาในนาขา้วในพื�นที�ผลติขา้วหอมมะลิ
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เริ�มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย - 500 1,000 1,000 -

รอ้ยละ - 80 80 80 -

ลา้นบาท -                   4.3819       8.9541        8.9541        -               

ลา้นบาท -                   4.3819       8.9541        8.9541        -               

ลา้นบาท -                   3.3819       4.9541       4.9541        -               

ลา้นบาท -                   -             -              -               -               

ลา้นบาท -                   1.0000       4.0000       4.0000        -               

ลา้นบาท -                   -             -              -               -               

ลา้นบาท -                   -              -              -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

ตวัชี� วดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

เงนินอกงบประมาณ

8.11.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เชงิปรมิาณ : เกษตรกรไดร้บัการส่งเสรมิอาชพีการ

เลี�ยงปลาในนาขา้ว

เชงิคณุภาพ : เกษตรกรที�ไดร้บัการถ่ายทอด

เทคโนโลยสีามารถดาํเนนิการเลี�ยงปลาในนาขา้ว

ไดส้าํเร็จไม่นอ้ยกวา่

รวมทั�งสิ�น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนนิงาน
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โครงการเพิ�มศกัยภาพการผลติขา้วหอมมะลิทุ่งกลุารอ้งไห ้สูม่าตรฐานเกษตรอนิทรีย ์

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

4,381,900 บาท

   กจิกรรม : สง่เสริมการเลี�ยงปลาในนาขา้วในพื�นที�ผลติขา้วหอมมะลิ 4,381,900 บาท

1. งบดําเนินงาน 3,381,900        บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,381,900        บาท

(1) ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าเช่าที�พกัและค่าพาหนะ 705,800          บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 500,000          บาท

(3) วสัดุเชื�อเพลงิและหล่อลื�น 176,100          บาท

(4) วสัดุการเกษตร 2,000,000        บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 1,000,000        บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทั �วไป 1,000,000        บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการปรบัปรุงพื�นที�นาขา้ว 1,000,000        บาท
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บาท

บาท

8.12.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.12.1.2   สถานที�ดาํเนินการ

8.12.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2563)

8.12.1.4   วงเงนิทั�งสิ�นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.12.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื�น รวม

-                18.8664 -             -            18.8664

-                  18.8664 -               -               18.8664

8.12  แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิติกส ์                    18,866,400

8.12.1  โครงการที� 1 :  โครงการพฒันาระบบการใหบ้ริการเชื�อมโยงทาง

อเิลก็ทรอนิกส์

                   18,866,400

ทั �วประเทศ

เพื�อพฒันาระบบออกใบอนุญาตและใบรบัรองเพื�อการนาํเขา้และส่งออกสนิคา้ประมงของกรมประมงในรูปแบบ

อเิลก็ทรอนกิส ์เชื�อมโยงระบบของหน่วยงานภายในกรมประมงที�เกี�ยวขอ้งกบัการนาํเขา้และส่งออกสนิคา้ประมง 

เพื�อรองรบัการเชื�อมโยง National Single Window ของกรมศุลกากรและหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั�งลดปญัหาการ

ปลอมแปลงเอกสาร เพิ�มประสทิธิภาพการกาํกบั ควบคมุของหน่วยงานรฐั เพื�อใหว้ธิีการนาํเขา้และส่งออกสนิคา้สามารถทาํ

ในรูปแบบขอ้มลูอเิลก็ทรอนกิสไ์ดท้ ั�งหมดเพื�อลดระยะเวลาและข ั�นตอนการดาํเนนิการขออนุญาตนาํเขา้ – ส่งออก และเป็น

การอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ประชาชนและผูป้ระกอบการ

                   33,836,800

                   33,836,800

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทั�งสิ�น

1. พฒันาระบบการใหบ้รกิารเชื�อมโยงทางอเิลก็ทรอนกิส ์
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โครงการเพิ�มศกัยภาพการผลติขา้วหอมมะลิทุ่งกลุารอ้งไห ้สูม่าตรฐานเกษตรอนิทรีย ์

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

4,381,900 บาท

   กจิกรรม : สง่เสริมการเลี�ยงปลาในนาขา้วในพื�นที�ผลติขา้วหอมมะลิ 4,381,900 บาท

1. งบดําเนินงาน 3,381,900        บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,381,900        บาท

(1) ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าเช่าที�พกัและค่าพาหนะ 705,800          บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 500,000          บาท

(3) วสัดุเชื�อเพลงิและหล่อลื�น 176,100          บาท

(4) วสัดุการเกษตร 2,000,000        บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 1,000,000        บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทั �วไป 1,000,000        บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการปรบัปรุงพื�นที�นาขา้ว 1,000,000        บาท
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บาท

บาท

8.12.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.12.1.2   สถานที�ดาํเนินการ

8.12.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2563)

8.12.1.4   วงเงนิทั�งสิ�นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.12.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื�น รวม

-                18.8664 -             -            18.8664

-                  18.8664 -               -               18.8664

8.12  แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิติกส ์                    18,866,400

8.12.1  โครงการที� 1 :  โครงการพฒันาระบบการใหบ้ริการเชื�อมโยงทาง

อเิลก็ทรอนิกส์

                   18,866,400

ทั �วประเทศ

เพื�อพฒันาระบบออกใบอนุญาตและใบรบัรองเพื�อการนาํเขา้และส่งออกสนิคา้ประมงของกรมประมงในรูปแบบ

อเิลก็ทรอนกิส ์เชื�อมโยงระบบของหน่วยงานภายในกรมประมงที�เกี�ยวขอ้งกบัการนาํเขา้และส่งออกสนิคา้ประมง 

เพื�อรองรบัการเชื�อมโยง National Single Window ของกรมศุลกากรและหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั�งลดปญัหาการ

ปลอมแปลงเอกสาร เพิ�มประสทิธิภาพการกาํกบั ควบคมุของหน่วยงานรฐั เพื�อใหว้ธิีการนาํเขา้และส่งออกสนิคา้สามารถทาํ

ในรูปแบบขอ้มลูอเิลก็ทรอนกิสไ์ดท้ ั�งหมดเพื�อลดระยะเวลาและข ั�นตอนการดาํเนนิการขออนุญาตนาํเขา้ – ส่งออก และเป็น

การอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ประชาชนและผูป้ระกอบการ

                   33,836,800

                   33,836,800

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทั�งสิ�น

1. พฒันาระบบการใหบ้รกิารเชื�อมโยงทางอเิลก็ทรอนกิส ์
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เริ�มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ระบบ - 1 - - -

รอ้ยละ - 80 - - -

ลา้นบาท 14.9704 18.8664 -                -               -              

ลา้นบาท 14.9704 18.8664 -                -               -              

ลา้นบาท 10.3000 -            -               -               -             

ลา้นบาท 4.6704 18.8664 -               -               -             

ลา้นบาท -                  -            -               -               -             

ลา้นบาท -                  -            -               -               -             

ลา้นบาท -                  -            -                -               -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.12.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทั�งสิ�น

เชงิปรมิาณ : หน่วยงานสามารถใหบ้รกิาร

เชื�อมโยงขอ้มลูกบัผูป้ระกอบการผ่านระบบ 

NSW ในรูปแบบ B2G

เชงิคณุภาพ : ผูป้ระกอบการนาํเขา้ - ส่งออก

สนิคา้ประมงมคีวามพงึพอใจกบัการใชง้าน

ระบบ FSW

ตวัชี� วดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนนิงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

เงนินอกงบประมาณ

146

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส ์ 18,866,400 บาท

โครงการพฒันาระบบการใหบ้ริการเชื�อมโยงทางอเิลก็ทรอนิกส ์ 18,866,400 บาท

   กจิกรรม : พฒันาระบบการใหบ้รกิารเชื�อมโยงทางอเิลก็ทรอนิกส ์ 18,866,400 บาท

1. งบลงทนุ 18,866,400         บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที�ดินและสิ�งกอ่สรา้ง 18,866,400         บาท

1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 18,866,400         บาท

กองควบคุมการคา้สตัวนํ์� าและปจัจยัการผลติ 8,711,700 บาท

กรุงเทพมหานคร 8,711,700 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 8,711,700 บาท

(1) โครงการพฒันาระบบการเชื�อมโยงทางอเิลก็ทรอนิกสส์นิคา้สตัวน์ํ �า  

แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

8,711,700 บาท

กองวจิยัและพฒันาอาหารสตัวนํ์� า 10,154,700 บาท

กรุงเทพมหานคร 10,154,700 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 10,154,700 บาท

(1) โครงการพฒันาระบบควบคุมสนิคา้อาหารสตัวน์ํ�าเพื�อรองรบัการ

เชื�อมโยงทางอเิลก็ทรอนิกส ์แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร

 1 ระบบ

10,154,700 บาท
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147

เริ�มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ระบบ - 1 - - -

รอ้ยละ - 80 - - -

ลา้นบาท 14.9704 18.8664 -                -               -              

ลา้นบาท 14.9704 18.8664 -                -               -              

ลา้นบาท 10.3000 -            -               -               -             

ลา้นบาท 4.6704 18.8664 -               -               -             

ลา้นบาท -                  -            -               -               -             

ลา้นบาท -                  -            -               -               -             

ลา้นบาท -                  -            -                -               -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.12.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทั�งสิ�น

เชงิปรมิาณ : หน่วยงานสามารถใหบ้รกิาร

เชื�อมโยงขอ้มลูกบัผูป้ระกอบการผ่านระบบ 

NSW ในรูปแบบ B2G

เชงิคณุภาพ : ผูป้ระกอบการนาํเขา้ - ส่งออก

สนิคา้ประมงมคีวามพงึพอใจกบัการใชง้าน

ระบบ FSW

ตวัชี� วดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนนิงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

เงนินอกงบประมาณ
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แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส ์ 18,866,400 บาท

โครงการพฒันาระบบการใหบ้ริการเชื�อมโยงทางอเิลก็ทรอนิกส ์ 18,866,400 บาท

   กจิกรรม : พฒันาระบบการใหบ้รกิารเชื�อมโยงทางอเิลก็ทรอนิกส ์ 18,866,400 บาท

1. งบลงทนุ 18,866,400         บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที�ดินและสิ�งกอ่สรา้ง 18,866,400         บาท

1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 18,866,400         บาท

กองควบคุมการคา้สตัวนํ์� าและปจัจยัการผลติ 8,711,700 บาท

กรุงเทพมหานคร 8,711,700 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 8,711,700 บาท

(1) โครงการพฒันาระบบการเชื�อมโยงทางอเิลก็ทรอนิกสส์นิคา้สตัวน์ํ �า  

แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

8,711,700 บาท

กองวจิยัและพฒันาอาหารสตัวนํ์� า 10,154,700 บาท

กรุงเทพมหานคร 10,154,700 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 10,154,700 บาท

(1) โครงการพฒันาระบบควบคุมสนิคา้อาหารสตัวน์ํ�าเพื�อรองรบัการ

เชื�อมโยงทางอเิลก็ทรอนิกส ์แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร

 1 ระบบ

10,154,700 บาท
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บาท

บาท

8.13.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.13.1.2   สถานที�ดาํเนินการ

8.13.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     2  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2564)

8.13.1.4   วงเงนิทั�งสิ�นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.13.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื�น รวม

4.9499         -         -             -           4.9499    

4.9499           -            -               -              4.9499       

เพื�อพฒันาสนิคา้และบรกิารของผูป้ระกอบการใหม้คีณุภาพไดม้าตรฐาน เพิ�มประสทิธิภาพการผลติ และลดตน้ทุน และเตรยีม

ความพรอ้มผูป้ระกอบการเพื�อนาํไปสู่การขยายโอกาสทางการตลาด

                 10,299,800

8.13  แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ และวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล                    4,949,900

8.13.1  โครงการที� 1 :  โครงการพฒันาคณุภาพมาตรฐานสนิคา้และบริการ                    4,949,900

ทั �วประเทศ

                 10,299,800

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทั�งสิ�น

1. การพฒันาสนิคา้และบรกิารใหม้คุีณภาพมาตรฐาน

148

เริ�มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย - 200 200 - -

ราย - 20 20 - -

ลา้นบาท -                  4.9499     5.1499        -              -              

ลา้นบาท -                  4.9499     5.1499        -              -              

ลา้นบาท -                  4.9499     5.1499        -              -              

ลา้นบาท -                  -            -               -              -              

ลา้นบาท -                  -            -               -              -              

ลา้นบาท -                  -            -               -              -              

ลา้นบาท -                  -            -               -              -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.13.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ

เชงิปรมิาณ : ผูป้ระกอบการไดร้บัองคค์วามรูด้า้น

เทคโนโลยอีตุสาหกรรมสตัวน์ํ �า

เชงิคณุภาพ : ผูป้ระกอบการมคีวามพรอ้มในการ

พฒันาศกัยภาพตามแผนพฒันาดา้นธุรกจิการตลาด

และแผนพฒันาดา้นเทคโนโลยอีตุสาหกรรมสตัวน์ํ �า

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนนิงาน

ตวัชี� วดั/

แหล่งเงนิ

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทั�งสิ�น
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บาท

บาท

8.13.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.13.1.2   สถานที�ดาํเนินการ

8.13.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     2  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2564)

8.13.1.4   วงเงนิทั�งสิ�นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.13.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื�น รวม

4.9499         -         -             -           4.9499    

4.9499           -            -               -              4.9499       

เพื�อพฒันาสนิคา้และบรกิารของผูป้ระกอบการใหม้คีณุภาพไดม้าตรฐาน เพิ�มประสทิธิภาพการผลติ และลดตน้ทุน และเตรยีม

ความพรอ้มผูป้ระกอบการเพื�อนาํไปสู่การขยายโอกาสทางการตลาด

                 10,299,800

8.13  แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ และวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล                    4,949,900

8.13.1  โครงการที� 1 :  โครงการพฒันาคณุภาพมาตรฐานสนิคา้และบริการ                    4,949,900

ทั �วประเทศ

                 10,299,800

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทั�งสิ�น

1. การพฒันาสนิคา้และบรกิารใหม้คุีณภาพมาตรฐาน

148

เริ�มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย - 200 200 - -

ราย - 20 20 - -

ลา้นบาท -                  4.9499     5.1499        -              -              

ลา้นบาท -                  4.9499     5.1499        -              -              

ลา้นบาท -                  4.9499     5.1499        -              -              

ลา้นบาท -                  -            -               -              -              

ลา้นบาท -                  -            -               -              -              

ลา้นบาท -                  -            -               -              -              

ลา้นบาท -                  -            -               -              -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.13.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ

เชงิปรมิาณ : ผูป้ระกอบการไดร้บัองคค์วามรูด้า้น

เทคโนโลยอีตุสาหกรรมสตัวน์ํ �า

เชงิคณุภาพ : ผูป้ระกอบการมคีวามพรอ้มในการ

พฒันาศกัยภาพตามแผนพฒันาดา้นธุรกจิการตลาด

และแผนพฒันาดา้นเทคโนโลยอีตุสาหกรรมสตัวน์ํ �า

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนนิงาน

ตวัชี� วดั/

แหล่งเงนิ

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทั�งสิ�น
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แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ และวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมสูส่ากล 4,949,900 บาท

โครงการพฒันาคุณภาพมาตรฐานสนิคา้และบริการ 4,949,900 บาท

   กจิกรรม : การพฒันาสนิคา้และบริการใหมี้คุณภาพมาตรฐาน 4,949,900 บาท

1. งบดําเนินงาน 4,949,900    บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,949,900    บาท

(1) ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าเช่าที�พกัและค่าพาหนะ 983,500       บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบริการ 2,000,000     บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,091,600     บาท

(4) วสัดุเชื�อเพลงิและหล่อลื�น 234,800       บาท

(5) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 510,000       บาท

(6) วสัดุการเกษตร 130,000       บาท

150

บาท

บาท

8.14.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.14.1.2   สถานที�ดาํเนินการ

8.14.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     6  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2565)

8.14.1.4   วงเงนิทั�งสิ�นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.14.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื�น รวม

21.6400 -          -             -            21.6400

21.6400 -            -               -              21.6400

เพื�อพฒันาเกษตรกรใหม้ศีกัยภาพดา้นการเพาะเลี�ยงสตัวน์ํ �าและการประมง สามารถนาํเทคโนโลยมีาประยุกตใ์ช ้

เพื�อเพิ�มประสทิธิภาพการผลติ การบรหิารจดัการ และการตลาด รวมทั�งมรีายไดเ้พิ�มขึ�น สามารถเป็น

ผูป้ระกอบการที�เขม้แขง็ และพึ�งพาตนเองได ้

                 174,756,000

8.14  แผนงานบูรณาการพฒันาและส่งเสริมเศรษฐกจิฐานราก                  133,861,300

8.14.1  โครงการที� 1 :  โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื�อง (Smart Farmer)                   21,640,000

 ท ั �วประเทศ

                 174,756,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทั�งสิ�น

1. พฒันาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
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แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ และวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมสูส่ากล 4,949,900 บาท

โครงการพฒันาคุณภาพมาตรฐานสนิคา้และบริการ 4,949,900 บาท

   กจิกรรม : การพฒันาสนิคา้และบริการใหมี้คุณภาพมาตรฐาน 4,949,900 บาท

1. งบดําเนินงาน 4,949,900    บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,949,900    บาท

(1) ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าเช่าที�พกัและค่าพาหนะ 983,500       บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบริการ 2,000,000     บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,091,600     บาท

(4) วสัดุเชื�อเพลงิและหล่อลื�น 234,800       บาท

(5) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 510,000       บาท

(6) วสัดุการเกษตร 130,000       บาท
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บาท

บาท

8.14.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.14.1.2   สถานที�ดาํเนินการ

8.14.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     6  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2565)

8.14.1.4   วงเงนิทั�งสิ�นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.14.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื�น รวม

21.6400 -          -             -            21.6400

21.6400 -            -               -              21.6400

เพื�อพฒันาเกษตรกรใหม้ศีกัยภาพดา้นการเพาะเลี�ยงสตัวน์ํ �าและการประมง สามารถนาํเทคโนโลยมีาประยุกตใ์ช ้

เพื�อเพิ�มประสทิธิภาพการผลติ การบรหิารจดัการ และการตลาด รวมทั�งมรีายไดเ้พิ�มขึ�น สามารถเป็น

ผูป้ระกอบการที�เขม้แขง็ และพึ�งพาตนเองได ้

                 174,756,000

8.14  แผนงานบูรณาการพฒันาและส่งเสริมเศรษฐกจิฐานราก                  133,861,300

8.14.1  โครงการที� 1 :  โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื�อง (Smart Farmer)                   21,640,000

 ท ั �วประเทศ

                 174,756,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทั�งสิ�น

1. พฒันาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
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เริ�มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 15,000 15,000 15,000 15,000 -

 ( 15,000 )

รอ้ยละ 60 60 70 70 -

 ( - )

ลา้นบาท 109.8360 21.6400 21.6400 21.6400 -             

ลา้นบาท 109.8360 21.6400 21.6400 21.6400 -             

ลา้นบาท 109.8360 21.6400 21.6400 21.6400 -             

ลา้นบาท -                    -            -               -              -             

ลา้นบาท -                    -            -               -              -             

ลา้นบาท -                    -            -               -              -             

ลา้นบาท -                    -             -               -               -             

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.14.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ

เชงิปรมิาณ : พฒันาใหเ้กษตรกรมศีกัยภาพในการ

ประกอบอาชพีดา้นการเพาะเลี�ยงสตัวน์ํ �าประมง

และการแปรรูป

เชงิคณุภาพ : เกษตรกรที�ไดร้บัการพฒันามคีวาม

เป็นเกษตรกรปราดเปรื�อง

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนนิงาน

ตวัชี� วดั/

แหล่งเงนิ

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทั�งสิ�น
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แผนงานบูรณาการพฒันาและสง่เสริมเศรษฐกจิฐานราก 21,640,000 บาท

โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื�อง (Smart Farmer) 21,640,000 บาท

 กจิกรรม : พฒันาเกษตรกรสู ่Smart Farmer 21,640,000 บาท

1. งบดําเนินงาน 21,640,000     บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 21,640,000     บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 2,734,000       บาท

(2) ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าเช่าที�พกัและค่าพาหนะ 8,100,500       บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 3,184,500       บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 290,000         บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 4,425,000       บาท

(6) วสัดุสาํนกังาน 860,000         บาท

(7) วสัดุเชื�อเพลงิและหล่อลื�น 1,626,000       บาท

(8) วสัดุการเกษตร 420,000         บาท
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เริ�มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 15,000 15,000 15,000 15,000 -

 ( 15,000 )

รอ้ยละ 60 60 70 70 -

 ( - )

ลา้นบาท 109.8360 21.6400 21.6400 21.6400 -             

ลา้นบาท 109.8360 21.6400 21.6400 21.6400 -             

ลา้นบาท 109.8360 21.6400 21.6400 21.6400 -             

ลา้นบาท -                    -            -               -              -             

ลา้นบาท -                    -            -               -              -             

ลา้นบาท -                    -            -               -              -             

ลา้นบาท -                    -             -               -               -             

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.14.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ

เชงิปรมิาณ : พฒันาใหเ้กษตรกรมศีกัยภาพในการ

ประกอบอาชพีดา้นการเพาะเลี�ยงสตัวน์ํ �าประมง

และการแปรรูป

เชงิคณุภาพ : เกษตรกรที�ไดร้บัการพฒันามคีวาม

เป็นเกษตรกรปราดเปรื�อง

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนนิงาน

ตวัชี� วดั/

แหล่งเงนิ

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทั�งสิ�น
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แผนงานบูรณาการพฒันาและสง่เสริมเศรษฐกจิฐานราก 21,640,000 บาท

โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื�อง (Smart Farmer) 21,640,000 บาท

 กจิกรรม : พฒันาเกษตรกรสู ่Smart Farmer 21,640,000 บาท

1. งบดําเนินงาน 21,640,000     บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 21,640,000     บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 2,734,000       บาท

(2) ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าเช่าที�พกัและค่าพาหนะ 8,100,500       บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 3,184,500       บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 290,000         บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 4,425,000       บาท

(6) วสัดุสาํนกังาน 860,000         บาท

(7) วสัดุเชื�อเพลงิและหล่อลื�น 1,626,000       บาท

(8) วสัดุการเกษตร 420,000         บาท
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บาท

8.14.2.1   วตัถปุระสงค ์

8.14.2.2   สถานที�ดาํเนินการ

8.14.2.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     7  ปี (ปี 2559 ถงึ  ปี 2565)

8.14.2.4   วงเงนิทั�งสิ�นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.14.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื�น รวม

7.0068         -            -             -           7.0068   

7.0068           -              -               -             7.0068      

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม

เพื�อส่งเสรมิและพฒันาอาชพีดา้นประมงแก่ประชาชนและเกษตรกรผูย้ากไรท้ี�ไดร้บัการจดัสรรที�ดนิทาํกนิ จากภาครฐัอย่าง

ถกูตอ้งตามกฎหมาย เพื�อเพิ�มผลผลติและสรา้งรายได ้รวมทั�งพฒันาคณุภาพชวีติความเป็นอยู่ดขีึ�น

8.14.2  โครงการที� 2 :  โครงการส่งเสริม และพฒันาอาชีพเพื�อแกไ้ขปญัหาที�ดินทาํกนิ

ของเกษตรกร

                   7,006,800

จงัหวดัที�จดัสรรที�ดนิใหแ้ก่ผูย้ากไร ้พื�นที�ปฏรูิปที�ดนิ พื�นที�ป่าไม ้(พื�นที�เป้าหมายภายใต ้

คณะกรรมการนโยบายที�ดนิแห่งชาต)ิ

                 55,939,500

                 55,939,500

งบรายจา่ย

รวมทั�งสิ�น

1. ส่งเสรมิและพฒันาอาชพีประมง

154

เริ�มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 2,400 2,400 2,400 2,400 -

 ( 1,757 )

รอ้ยละ 80 80 85 85 -

 ( - )

ลา้นบาท 34.9191          7.0068        7.0068        7.0068       -             

ลา้นบาท 34.9191          7.0068        7.0068        7.0068       -             

ลา้นบาท 34.9191          7.0068        7.0068        7.0068       -             

ลา้นบาท -                  -              -               -             -             

ลา้นบาท -                  -              -               -             -             

ลา้นบาท -                  -              -               -             -             

ลา้นบาท -                  -               -               -              -             

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รวมทั�งสิ�น

เงนิงบประมาณ

ตวัชี� วดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบดาํเนนิงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

เชงิปรมิาณ : เกษตรกรไดร้บัการส่งเสรมิและ

พฒันาอาชพีการเพาะเลี�ยงสตัวน์ํ �าภายใต ้

นโยบายจดัหาที�ดนิทาํกนิของรฐั

เชงิคณุภาพ : เกษตรกรที�ไดร้บัการส่งเสรมิ

และพฒันาอาชพีมคีวามรูเ้พิ�มขึ�น

8.14.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เงนินอกงบประมาณ
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บาท

8.14.2.1   วตัถปุระสงค ์

8.14.2.2   สถานที�ดาํเนินการ

8.14.2.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     7  ปี (ปี 2559 ถงึ  ปี 2565)

8.14.2.4   วงเงนิทั�งสิ�นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.14.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื�น รวม

7.0068         -            -             -           7.0068   

7.0068           -              -               -             7.0068      

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม

เพื�อส่งเสรมิและพฒันาอาชพีดา้นประมงแก่ประชาชนและเกษตรกรผูย้ากไรท้ี�ไดร้บัการจดัสรรที�ดนิทาํกนิ จากภาครฐัอย่าง

ถกูตอ้งตามกฎหมาย เพื�อเพิ�มผลผลติและสรา้งรายได ้รวมทั�งพฒันาคณุภาพชวีติความเป็นอยู่ดขีึ�น

8.14.2  โครงการที� 2 :  โครงการส่งเสริม และพฒันาอาชีพเพื�อแกไ้ขปญัหาที�ดินทาํกนิ

ของเกษตรกร

                   7,006,800

จงัหวดัที�จดัสรรที�ดนิใหแ้ก่ผูย้ากไร ้พื�นที�ปฏรูิปที�ดนิ พื�นที�ป่าไม ้(พื�นที�เป้าหมายภายใต ้

คณะกรรมการนโยบายที�ดนิแห่งชาต)ิ

                 55,939,500

                 55,939,500

งบรายจา่ย

รวมทั�งสิ�น

1. ส่งเสรมิและพฒันาอาชพีประมง

154

เริ�มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 2,400 2,400 2,400 2,400 -

 ( 1,757 )

รอ้ยละ 80 80 85 85 -

 ( - )

ลา้นบาท 34.9191          7.0068        7.0068        7.0068       -             

ลา้นบาท 34.9191          7.0068        7.0068        7.0068       -             

ลา้นบาท 34.9191          7.0068        7.0068        7.0068       -             

ลา้นบาท -                  -              -               -             -             

ลา้นบาท -                  -              -               -             -             

ลา้นบาท -                  -              -               -             -             

ลา้นบาท -                  -               -               -              -             

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รวมทั�งสิ�น

เงนิงบประมาณ

ตวัชี� วดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบดาํเนนิงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

เชงิปรมิาณ : เกษตรกรไดร้บัการส่งเสรมิและ

พฒันาอาชพีการเพาะเลี�ยงสตัวน์ํ �าภายใต ้

นโยบายจดัหาที�ดนิทาํกนิของรฐั

เชงิคณุภาพ : เกษตรกรที�ไดร้บัการส่งเสรมิ

และพฒันาอาชพีมคีวามรูเ้พิ�มขึ�น

8.14.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เงนินอกงบประมาณ
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โครงการส่งเสริม และพฒันาอาชีพเพื�อแกไ้ขปญัหาที�ดินทาํกนิของเกษตรกร 7,006,800 บาท

   กจิกรรม : สง่เสริมและพฒันาอาชีพประมง 7,006,800 บาท

1. งบดําเนินงาน 7,006,800    บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,006,800    บาท

(1) ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าเช่าที�พกัและค่าพาหนะ 622,000       บาท

(2) วสัดุสาํนกังาน 50,000        บาท

(3) วสัดุเชื�อเพลงิและหล่อลื�น 334,800       บาท

(4) วสัดุการเกษตร 6,000,000     บาท
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157

โครงการส่งเสริม และพฒันาอาชีพเพื�อแกไ้ขปญัหาที�ดินทาํกนิของเกษตรกร 7,006,800 บาท

   กจิกรรม : สง่เสริมและพฒันาอาชีพประมง 7,006,800 บาท

1. งบดําเนินงาน 7,006,800    บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,006,800    บาท

(1) ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าเช่าที�พกัและค่าพาหนะ 622,000       บาท

(2) วสัดุสาํนกังาน 50,000        บาท

(3) วสัดุเชื�อเพลงิและหล่อลื�น 334,800       บาท

(4) วสัดุการเกษตร 6,000,000     บาท

156 157
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158

เริ�มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 88,200 88,200 88,200 88,200 -

 ( - )

รอ้ยละ 60 65 70 70 -

 ( - )

ลา้นบาท 101.3563 33.6170 33.6170 33.6170 -            

ลา้นบาท 101.3563 33.6170 33.6170 33.6170 -            

ลา้นบาท 81.5113 25.1370 25.1370 25.1370 -            

ลา้นบาท -                    -            -             -             -            

ลา้นบาท 19.8450 8.4800 8.4800 8.4800 -            

ลา้นบาท -                    -            -             -             -            

ลา้นบาท -                    -            -             -              -            

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

8.14.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

รวมทั�งสิ�น

เงนิงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติดา้น

ประมง

เชงิคณุภาพ : เกษตรกรที�มาเยี�ยมชมแปลงเรยีนรู ้

สามารถนาํความรูไ้ปปรบัปรุงการผลติสนิคา้เกษตร

ไม่นอ้ยกวา่

ตวัชี� วดั/

แหล่งเงนิ

      - งบดาํเนนิงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

เงนินอกงบประมาณ

158

โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิ�มประสทิธิภาพการผลติสนิคา้เกษตร 33,617,000 บาท

   กจิกรรม : ศูนยเ์รียนรูก้ารเพิ�มประสทิธิภาพการผลติสนิคา้ประมง 33,617,000 บาท

1. งบดําเนินงาน 25,137,000     บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 25,137,000     บาท

(1) ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าเช่าที�พกัและค่าพาหนะ 875,000         บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 200,000         บาท

(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 4,394,800       บาท

(4) วสัดุสาํนกังาน 390,000         บาท

(5) วสัดุเชื�อเพลงิและหล่อลื�น 1,637,200       บาท

(6) วสัดุการเกษตร 17,640,000     บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 8,480,000      บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทั �วไป 8,480,000      บาท

1) เงนิอดุหนุนศูนยเ์รียนรู ้ 8,480,000       บาท

159
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159

เริ�มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 88,200 88,200 88,200 88,200 -

 ( - )

รอ้ยละ 60 65 70 70 -

 ( - )

ลา้นบาท 101.3563 33.6170 33.6170 33.6170 -            

ลา้นบาท 101.3563 33.6170 33.6170 33.6170 -            

ลา้นบาท 81.5113 25.1370 25.1370 25.1370 -            

ลา้นบาท -                    -            -             -             -            

ลา้นบาท 19.8450 8.4800 8.4800 8.4800 -            

ลา้นบาท -                    -            -             -             -            

ลา้นบาท -                    -            -             -              -            

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

8.14.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

รวมทั�งสิ�น

เงนิงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติดา้น

ประมง

เชงิคณุภาพ : เกษตรกรที�มาเยี�ยมชมแปลงเรยีนรู ้

สามารถนาํความรูไ้ปปรบัปรุงการผลติสนิคา้เกษตร

ไม่นอ้ยกวา่

ตวัชี� วดั/

แหล่งเงนิ

      - งบดาํเนนิงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

เงนินอกงบประมาณ

158

โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิ�มประสทิธิภาพการผลติสนิคา้เกษตร 33,617,000 บาท

   กจิกรรม : ศูนยเ์รียนรูก้ารเพิ�มประสทิธิภาพการผลติสนิคา้ประมง 33,617,000 บาท

1. งบดําเนินงาน 25,137,000     บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 25,137,000     บาท

(1) ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าเช่าที�พกัและค่าพาหนะ 875,000         บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 200,000         บาท

(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 4,394,800       บาท

(4) วสัดุสาํนกังาน 390,000         บาท

(5) วสัดุเชื�อเพลงิและหล่อลื�น 1,637,200       บาท

(6) วสัดุการเกษตร 17,640,000     บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 8,480,000      บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทั �วไป 8,480,000      บาท

1) เงนิอดุหนุนศูนยเ์รียนรู ้ 8,480,000       บาท
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160

160

บาท

8.14.4.1   วตัถปุระสงค ์

8.14.4.2   สถานที�ดําเนินการ

8.14.4.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2561 ถึง  ปี 2565)

8.14.4.4   วงเงินทั�งสิ�นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.14.4.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุหนุน งบรายจา่ยอื�น รวม

55.5975 -         -            -           55.5975

4.9140 -            -               -             4.9140

50.6835 -            -               -             50.6835

8.14.4  โครงการที� 4 :  โครงการสง่เสรมิและสรา้งทกัษะในการประกอบอาชีพทั�ง

ในและนอกภาคเกษตร

                 55,597,500

ท ั �วประเทศ

               278,012,700

               278,012,700

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดการพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวน์ํ �าจดืที�เหมาะสมกบัสภาพภูมสิงัคม สรา้งความเขม้แขง็และ

เปิดโอกาสใหเ้กษตรกรเขา้ถงึองคค์วามรูส้าํคญัในการประกอบอาชพีเกษตรกรรม รวมถงึสรา้งเกษตรกรผูน้าํเพื�อเป็น

ตน้แบบในการประกอบอาชีพใหแ้ก่เกษตรกรรายอื�น ๆ ในพื�นที� สรา้งและนาํความรูก้ารเกษตรทฤษฎใีหม่เป็นแกนในการ

สรา้งความม ั �นคง ม ั �งค ั �ง ย ั �งยนืแก่เกษตรกรดว้ยการพฒันาตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทั�งสิ�น

1. ส่งเสริมและพฒันาอาชพีดา้นการเพาะเลี�ยงสตัวน์ํ �าจดื

2. ส่งเสริมเกษตรทฤษฎใีหม่ดา้นการประมง

160

เริ�มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 70,000 72,520 72,520 72,520 -

 ( 70,000 )

รอ้ยละ - 3 4 4 -

ลา้นบาท 111.2202 55.5975 55.5975 55.5975 -               

ลา้นบาท 111.2202 55.5975 55.5975 55.5975 -               

ลา้นบาท 111.2202 55.5975 55.5975 55.5975 -               

ลา้นบาท -                  -            -               -             -               

ลา้นบาท -                  -            -               -             -               

ลา้นบาท -                  -            -               -             -               

ลา้นบาท -                  -            -               -              -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

8.14.4.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงิน

รวมทั�งสิ�น

เงนิงบประมาณ

เชงิปริมาณ : สรา้งทกัษะในการประกอบ

อาชพี

เชงิคุณภาพ : เกษตรกรที�ไดร้บัการส่งเสริม

และพฒันาอาชพีดา้นการเพาะเลี�ยงสตัวน์ํ �า

จดืมรีายไดเ้พิ�มขึ�นไม่นอ้ยกว่า

ตวัชี� วดั/

แหลง่เงิน
หน่วยนับ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

เงนินอกงบประมาณ
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บาท

8.14.4.1   วตัถปุระสงค ์

8.14.4.2   สถานที�ดําเนินการ

8.14.4.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2561 ถึง  ปี 2565)

8.14.4.4   วงเงินทั�งสิ�นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.14.4.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุหนุน งบรายจา่ยอื�น รวม

55.5975 -         -            -           55.5975

4.9140 -            -               -             4.9140

50.6835 -            -               -             50.6835

8.14.4  โครงการที� 4 :  โครงการสง่เสรมิและสรา้งทกัษะในการประกอบอาชีพทั�ง

ในและนอกภาคเกษตร

                 55,597,500

ท ั �วประเทศ

               278,012,700

               278,012,700

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดการพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวน์ํ �าจดืที�เหมาะสมกบัสภาพภูมสิงัคม สรา้งความเขม้แขง็และ

เปิดโอกาสใหเ้กษตรกรเขา้ถงึองคค์วามรูส้าํคญัในการประกอบอาชพีเกษตรกรรม รวมถงึสรา้งเกษตรกรผูน้าํเพื�อเป็น

ตน้แบบในการประกอบอาชีพใหแ้ก่เกษตรกรรายอื�น ๆ ในพื�นที� สรา้งและนาํความรูก้ารเกษตรทฤษฎใีหม่เป็นแกนในการ

สรา้งความม ั �นคง ม ั �งค ั �ง ย ั �งยนืแก่เกษตรกรดว้ยการพฒันาตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทั�งสิ�น

1. ส่งเสริมและพฒันาอาชพีดา้นการเพาะเลี�ยงสตัวน์ํ �าจดื

2. ส่งเสริมเกษตรทฤษฎใีหม่ดา้นการประมง

160

เริ�มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 70,000 72,520 72,520 72,520 -

 ( 70,000 )

รอ้ยละ - 3 4 4 -

ลา้นบาท 111.2202 55.5975 55.5975 55.5975 -               

ลา้นบาท 111.2202 55.5975 55.5975 55.5975 -               

ลา้นบาท 111.2202 55.5975 55.5975 55.5975 -               

ลา้นบาท -                  -            -               -             -               

ลา้นบาท -                  -            -               -             -               

ลา้นบาท -                  -            -               -             -               

ลา้นบาท -                  -            -               -              -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

8.14.4.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงิน

รวมทั�งสิ�น

เงนิงบประมาณ

เชงิปริมาณ : สรา้งทกัษะในการประกอบ

อาชพี

เชงิคุณภาพ : เกษตรกรที�ไดร้บัการส่งเสริม

และพฒันาอาชพีดา้นการเพาะเลี�ยงสตัวน์ํ �า

จดืมรีายไดเ้พิ�มขึ�นไม่นอ้ยกว่า

ตวัชี� วดั/

แหลง่เงิน
หน่วยนับ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

เงนินอกงบประมาณ
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โครงการส่งเสริมและสรา้งทกัษะในการประกอบอาชีพทั�งในและนอกภาคเกษตร 55,597,500 บาท

   กจิกรรม : สง่เสริมและพฒันาอาชีพดา้นการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์� าจดื 4,914,000 บาท

1. งบดําเนินงาน 4,914,000      บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,914,000      บาท

(1) ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าเช่าที�พกัและค่าพาหนะ 756,000         บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 3,024,000       บาท

(3) วสัดุการเกษตร 1,134,000       บาท

   กจิกรรม : สง่เสริมเกษตรทฤษฎใีหม่ดา้นการประมง 50,683,500 บาท

1. งบดําเนินงาน 50,683,500     บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 50,683,500     บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 504,000         บาท

(2) ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าเช่าที�พกัและค่าพาหนะ 11,446,800     บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,200,000       บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบริการ 1,000,000       บาท

(5) วสัดุสาํนกังาน 385,000         บาท

(6) วสัดุเชื�อเพลงิและหล่อลื�น 3,505,000       บาท

(7) วสัดุการเกษตร 32,642,700     บาท
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บาท

8.14.5.1   วตัถปุระสงค ์

8.14.5.2   สถานที�ดาํเนินการ

8.14.5.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     3  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2565)

8.14.5.4   วงเงนิทั�งสิ�นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.14.5.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื�น รวม

1.6000         -           14.4000     -            16.0000   

1.6000            -             14.4000        -              16.0000     

8.14.5  โครงการที� 5 :  โครงการสรา้งความเขม้แข็งกลุ่มการผลติดา้นการเกษตร                    16,000,000

พื�นที� 22 จงัหวดัชายทะเล

                 114,000,000

                 114,000,000

เพื�อเพิ�มความอดุมสมบูรณ์ของทรพัยากรสตัวน์ํ �าในเขตทะเลชายฝั �ง องคก์รชมุชนประมงทอ้งถิ�น

มรีายไดเ้พิ�มขึ�นและมคีณุภาพชวีติที�ดขีึ�นจากการประกอบอาชพีการประมง รวมทั�งสรา้งจติสาํนกึ

ในการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรสตัวน์ํ �าและสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนประมงพื�นบา้น 

และส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมในการบรหิารจดัการทรพัยากรสตัวน์ํ �าชายฝั �งอย่างย ั �งยนื

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทั�งสิ�น

1. พฒันาอาชพีและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ชมุชนประมง
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เริ�มตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

กลุม่ - 144 144 144 -

รอ้ยละ - 3 3 3 -

ลา้นบาท -                   16.0000      38.0000        38.0000      -              

ลา้นบาท -                   16.0000      38.0000        38.0000      -              

ลา้นบาท -                   1.6000       2.0000         2.0000        -             

ลา้นบาท -                   -             -                -              -             

ลา้นบาท -                   14.4000     36.0000        36.0000      -             

ลา้นบาท -                   -             -                -              -             

ลา้นบาท -                   -              -                -               -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที�ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2563 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื�องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เชงิปรมิาณ : พฒันาอาชพีและเสรมิสรา้งความ

เขม้แขง็ชมุชนประมง

เชงิคณุภาพ : ชาวประมงพื�นบา้นสามารถจบัสตัว ์

นํ �าไดเ้พิ�มขึ�น

ตวัชี� วดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

8.14.5.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

รวมทั�งสิ�น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนนิงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

เงนินอกงบประมาณ
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โครงการสรา้งความเขม้แข็งกลุ่มการผลิตดา้นการเกษตร 16,000,000 บาท

   กจิกรรม : พฒันาอาชีพและเสริมสรา้งความเขม้แข็งชมุชนประมง 16,000,000 บาท

1. งบดําเนินงาน 1,600,000      บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,600,000      บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 500,000         บาท

(2) ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าเช่าที�พกัและค่าพาหนะ 1,100,000       บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 14,400,000     บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทั �วไป 14,400,000     บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนองคก์รชมุชนประมงทอ้งถิ�น 14,400,000     บาท
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พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด
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