
 
 

ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย  
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งระยอง 



ยอดรวมงบประมาณรายจ่าย 11,568,355.92                            บาท

งบบุคลากร 7,249,800.00                             บาท

     เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 3,586,000.00                                บาท

     พนักงานราชการ 3,663,800.00                                บาท

งบด าเนินการ 4,038,555.92                             บาท

     ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 3,106,147.67                                บาท

     ค่าสาธารณูปโภค 932,408.25                                  บาท

งบลงทุน 280,000.00                                บาท

     ค่าครุภัณฑ์ 280,000.00                                  บาท

     ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง -                                             บาท

การใช้จ่ายเงนิงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ังระยอง

ณ วันที่  31  พฤษภาคม  2562



พนักงาน ค่าตอบแทนใช้สอย ที่ดินและ

ราชการ และวัสดุ สิ่งก่อสร้าง

รวมทั้งสิ้น 1,628,480.00  1,957,520.00  3,663,800.00  7,249,800.00   3,106,147.67        932,408.25      4,038,555.92    280,000.00      -                280,000.00      11,568,355.92  

1.  แผนงานบุคลากรภาครัฐ 1,628,480.00  1,957,520.00  5,495,800.00  9,081,800.00   229,000.00          -                229,000.00      -                -                -                9,310,800.00    

    โครงการรายการบุคลากรภาครัฐ 1,628,480.00  1,957,520.00  3,663,800.00  7,249,800.00   161,901.00          -                161,901.00      -                -                -                7,411,701.00    

     กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านการประมง 1,628,480.00   1,957,520.00    3,663,800.00   7,249,800.00     161,901.00            -                  161,901.00       -                  -                  -                  7,411,701.00     

1.  แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ -               -               -               -                1,062,000.00        1,200,000.00   2,262,000.00    -                -                -                2,262,000.00    

     ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพด้านการประมง -               -               -               -                704,493.94          932,408.25      1,636,902.19    -                -                -                1,636,902.19    

     กิจกรรมพฒันาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น ้า -                 -                 -                 -                  704,493.94            932,408.25       1,636,902.19     -                  -                  -                  1,636,902.19     

2.  แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร -               -               -               -                2,706,130.00        -                2,706,130.00    300,000.00      -                300,000.00      3,006,130.00    

    โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร -               -               -               -                1,562,561.10        -                1,562,561.10    280,000.00      -                280,000.00      1,842,561.10    

    กิจกรรมพฒันาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน -                 -                 -                 -                  1,562,561.10          -                  1,562,561.10     280,000.00       -                  280,000.00       1,842,561.10     

3.  แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตร -               -               -               -                255,980.00          -                255,980.00      -                -                -                255,980.00      

    โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร -               -               -               -                167,608.35          -                167,608.35      -                -                -                167,608.35      

    กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง -                 -                 -                 -                  167,608.35            -                  167,608.35       -                  -                  -                  167,608.35        

4.  แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม -               -               -               -                478,300.00          -                478,300.00      -                -                -                478,300.00      

    โครงการวิจัยและพัฒนาการประมง -               -               -               -                405,967.78          -                405,967.78      -                -                -                405,967.78      

    กิจกรรมวิจัยและพฒันาเพื่อสร้างองค์ความรู้พื นฐานด้านการประมง -                 -                 -                 -                  405,967.78            -                  405,967.78       -                  -                  -                  405,967.78        

5.  แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม -               -               -               -                216,100.00          -                216,100.00      -                -                -                216,100.00      

    โครงการส่งเสริมการด้าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ -               -               -               -                103,615.50          -                103,615.50      -                -                -                103,615.50      

    กิจกรรมสนับสุนโครงการพฒันาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ -                 -                 -                 -                  103,615.50            -                  103,615.50       -                  -                  -                  103,615.50        

รวมค่าจ้างประจ้าเงินเดือน
แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝ่ังระยอง

งบบุคลากร งบด้าเนินงาน งบลงทุน

รวม
รวมครุภัณฑ์รวมค่าสาธารณปูโภค

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562



งบประมาณ

(บาท)

ศพช.ระยอง 5,724,800.00        

โครงการรายการบุคลากรภาครัฐ

     กจิกรรมบุคลากรภาครัฐด้านการประมง

2,262,000.00        

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง

     กจิกรรมพฒันาและบริหารจดัการทรัพยากรสัตว์น ้า

3,006,130.00        

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

     กจิกรรมพฒันาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน

255,980.00          

โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

     กจิกรรมส่งเสริมและบริหารจดัการการผลิตสินค้าประมง

478,300.00          

โครงการวจิยัและพัฒนาการประมง

     กจิกรรมวิจยัและพฒันาเพือ่สร้างองค์ความรู้พื นฐานด้านการประมง

216,100.00          

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

     กจิกรรมสนับสุนโครงการพฒันาอนัเนื่องมาจากพระราชด้าริ

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม ที่ได้รบัจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ศูนยว์จิยัและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้์ าชายฝ่ังระยอง

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม

แผนงานยทุธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

ณ วนัที่  31  พฤษภาคม  2562

รวม 11,943,310.00      

หน่วยงาน แผนงาน   แผนงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตร



แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/กิจกรรม รวม

รวมทั้งสิ้น 5,226,361.10   2,475,994.82    280,000.00      7,982,355.92    

1.  แผนงานบุคลากรภาครัฐ 3,663,800.00   161,901.00      -                3,825,701.00    

    โครงการรายการบุคลากรภาครัฐ

     กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านการประมง 3,663,800.00     161,901.00       -                  3,825,701.00     

1.  แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ -                1,636,902.19    -                1,636,902.19    

     ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพด้านการประมง

     กิจกรรมพฒันาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น ้า -                  1,636,902.19     -                  1,636,902.19     

2.  แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 1,562,561.10   -                280,000.00      1,842,561.10    

    โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

    กิจกรรมพฒันาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 1,562,561.10     -                  280,000.00       1,842,561.10     

3.  แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร -                167,608.35      -                167,608.35      

    โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

    กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง -                  167,608.35       -                  167,608.35        

4.  แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม -                405,967.78      -                405,967.78      

    โครงการวิจัยและพัฒนาการประมง

    กิจกรรมวิจัยและพฒันาเพื่อสร้างองค์ความรู้พื นฐานด้านการประมง -                  405,967.78       -                  405,967.78        

5.  แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม -                103,615.50      -                103,615.50      

    โครงการส่งเสริมการด้าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ

    กิจกรรมสนับสุนโครงการพฒันาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ -                  103,615.50       -                  103,615.50        

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝ่ังระยอง

งบบุคลากร งบด้าเนินงาน งบลงทุน

ณ วันที่  31  พฤษภาคม  2562



แผนงาน   บคุลากรภาครัฐ 5,724,800.00     

โครงการ   รายการบคุลากรภาครัฐ

กิจกรรม   บคุลากรภาครัฐด้านการประมง 3,825,701.00     

5,495,800.00     3,663,800.00      

1.1  เงินเดือนและค่าจ้าง 3,663,800.00      

พนักงานราชการ 3,663,800.00      

-  ค่าจ้างพนักงานราชการ 3,635,680.00       

-  เงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ 28,120.00           

229,000.00       161,901.00         

ค่าตอบแทน   ใช้สอยและวัสดุ 161,901.00         

เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 161,901.00          

รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ประจ าปี  2562

1.  งบบุคลากร

2.  งบด าเนินงาน

ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ังระยอง

ณ วันที ่ 31  พฤษภาคม  2562



แผนงาน  พืน้ฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 2,262,000.00     

ผลผลิต   พฒันาศักยภาพด้านการประมง                                                                  

กิจกรรม   พฒันาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้้า 1,636,902.19     

1,062,000.00      #REF! 1,636,902.19       

1.1  ค่าตอบแทน #REF! 58,020.00           

-  ค่าอาหารท้าการนอกเวลา 19,340.00          58,020.00            

1.2  ค่าใช้สอย #REF! 228,613.58         

-  ค่าเบีย้เล้ียง 2,800.00           8,175.00             

-  ค่าพาหนะเดินทาง 3,033.00           12,215.00            

-  ค่าเช่าทีพ่กัระหว่างการเดินทาง 2,400.00           7,330.00             

-  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง -                  1,919.58             

-  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ -                  2,220.00             

-  ค่าจา้งเหมาบริการ 52,000.00          173,900.00          

-  ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมในประเทศ -                  6,804.00             

-  ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร -                  16,050.00            

1.3  ค่าสาธารณูปโภค 1,200,000.00      #REF! 932,408.25         

ค่าไฟฟา้ 54,000.00          893,351.85          

ค่าประปา 1,819.00             

ค่าโทรศัพท์ 13,241.40            

ค่าไปรษณีย์โทรเลข 4,308.00             

ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัอนิเตอร์เน็ต 19,688.00            

1.4  ค่าวัสดุ #REF! 417,860.36         

-  ค่าวัสดุส้านักงาน -                  10,142.60            

-  ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 4,900.00           73,713.71            

-  ค่าวัสดุกอ่สร้าง -                  31,736.65            

-  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว -                  1,962.00             

-  ค่าวัสดุไฟฟา้และวิทยุ -                  1,909.00             

-  ค่าวัสดุการเกษตร 4,850.00           296,577.40          

-  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 550.00              1,819.00             

รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ประจ าปี  2562

ศูนยว์จิยัและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้์ าชายฝ่ังระยอง

ณ วนัที ่ 31  พฤษภาคม  2562

1.  งบด าเนินงาน



แผนงาน  บรูณาการพฒันาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 648,200.00       

โครงการ  ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

กิจกรรม  พฒันาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน

กิจกรรมรอง  ควบคุมก ากับดูแลสินค้าประมงใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐาน

กิจกรรมย่อย  ตรวจวิเคราะหฯ์ 502,843.05       

348,200.00         #REF! 222,843.05         

1.1  ค่าตอบแทน #REF! 32,530.00           

-  ค่าอาหารท าการนอกเวลา -                   32,530.00            

1.2  ค่าใช้สอย #REF! 125,953.65         

-  ค่าเบีย้เล้ียง 2,280.00            22,880.00            

-  ค่าพาหนะเดินทาง 935.00               7,354.00             

-  ค่าเช่าทีพ่กัระหว่างการเดินทาง -                   1,500.00             

-  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 2,650.00             

-  ค่าจา้งเหมาบริการ 16,800.00           85,465.65            

-  ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมในประเทศ 4,244.00            6,104.00             

1.3  ค่าวัสดุ #REF! 64,359.40           

-  ค่าวัสดุส านักงาน -                   990.00                

-  ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน -                   40,431.60            

-  ค่าวัสดุกอ่สร้าง -                   1,707.00             

-  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 3,495.00            16,490.80            

-  ค่าวัสดุไฟฟา้และวิทยุ -                   1,000.00             

-  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -                   2,000.00             

-  ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ -                   1,740.00             

300,000.00         280,000.00         

2.1  ครุภัณฑ์ #REF! #REF! 280,000.00         

1. เคร่ืองปั่นเหว่ียงตกตะกอนชนิดควบคุมอณุหภูมิ 986,000.00         -                   280,000.00          

   (Refrigereted  Centifuqe)   แบบต่ังโต๊ะ

รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ประจ าปี  2562

ศูนยว์จิยัและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้์ าชายฝ่ังระยอง

ณ วนัที ่ 31  พฤษภาคม  2562

2.  งบลงทุน

1.  งบด าเนินงาน



แผนงาน  บรูณาการพฒันาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 1,500.00          

โครงการ  พฒันาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

กิจกรรม  พฒันาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน

กิจกรรมรอง  ควบคุมก ากับดูแลสินค้าประมงใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐาน

กิจกรรมย่อย  ควบคุม และตรวจสอบผู้ผลิตและผู้น าเข้า 1,200.00          

1,500.00            #REF! 1,200.00             

1.1  ค่าใช้สอย #REF! 1,200.00             

-  ค่าเบีย้เล้ียง 2,280.00            1,200.00             

รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ประจ าปี  2562

ศูนยว์จิยัและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้์ าชายฝ่ังระยอง

ณ วนัที ่ 31  พฤษภาคม  2562

1.  งบด าเนินงาน



แผนงาน  บรูณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 227,000.00     

โครงการ  พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

กิจกรรม  พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน

กิจกรรมรอง  เฝ้าระวัง ปอ้งกันและควบคุมโรคสัตว์น ้า

กิจกรรมย่อย  การเฝ้าระวังคุณภาพส่ิงแวดล้อมจากแหล่งน ้าธรรมชาติ MO.3 54,824.40       

227,000.00      #REF! 7,499.40           

1.1  ค่าใช้สอย #REF! 7,499.40           

ค่าเบี ยเลี ยง 7,680.00            3,840.00             

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 8,690.00            2,086.50             

ค่าจา้งเหมาบริการ 78,966.00          1,572.90             

ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมในประเทศ 6,488.00            

1.3  ค่าวัสดุ #REF! 47,325.00         

ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 12,291.00          47,325.00            

1.  งบด าเนินงาน

รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ประจ าปี  2562

ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ังระยอง

ณ วันที ่ 31  พฤษภาคม  2562



แผนงาน  บรูณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 42,000.00       

โครงการ  พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

กิจกรรม  พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน

กิจกรรมรอง  เฝ้าระวัง ปอ้งกันและควบคุมโรคสัตว์น ้า

                   (เพื่อการตรวจสุขอนามัยโรงเพาะฟักและฟาร์มกุง้ทะเลไปจีน)

กิจกรรมย่อย  ตรวจรับรองกุง้มีชีวิตส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน 16,146.30       

42,000.00        #REF! 16,146.30         

1.1  ค่าวัสดุ #REF! 16,146.30         

ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 12,291.00          16,146.30            

รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ประจ าปี  2562

ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ังระยอง

ณ วันที ่ 31  พฤษภาคม  2562

1.  งบด าเนินงาน



แผนงาน  บรูณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 37,500.00       

โครงการ  พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

กิจกรรม  พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน

กิจกรรมรอง  เฝ้าระวัง ปอ้งกันและควบคุมโรคสัตว์น ้า

กิจกรรมย่อย  ผลิตหวัเชื อจุลินทรีย์ (ปม.1) เพื่อใช้ในการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า 35,196.95       

37,500.00        #REF! 35,196.95         

1.1  ค่าตอบแทน #REF! 1,080.00             

ค่าอาหารท้าการนอกเวลา 23,700.00          1,080.00             

1.2  ค่าใช้สอย #REF! 1,663.85           

ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง -                   1,663.85             

1.3  ค่าวัสดุ #REF! 32,453.10         

ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 12,291.00          32,453.10            

รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ประจ าปี  2562

ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ังระยอง

ณ วันที ่ 31  พฤษภาคม  2562

1.  งบด าเนินงาน



แผนงาน  บรูณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 1,729,930.00   

โครงการ  พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

กิจกรรม  พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน

กิจกรรมย่อย  การเฝ้าระวังโรคสัตว์น ้าในประเทศและส่งออก 1,232,350.40   

1,729,930.00   #REF! 1,232,350.40     

1.1  ค่าตอบแทน #REF! 36,380.00           

ค่าอาหารท้าการนอกเวลา 23,700.00          36,380.00            

1.2  ค่าใช้สอย #REF! 443,608.24       

ค่าเบี ยเลี ยง 7,680.00            9,440.00             

ค่าพาหนะเดินทาง 5,242.00            3,860.00             

ค่าเช่าที่พักระหว่างการเดินทาง 2,400.00            800.00                

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 8,690.00            7,500.00             

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 32,024.00          12,570.00            

ค่าจา้งเหมาบริการ 78,966.00          380,596.65          

ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมในประเทศ 6,488.00            16,711.00            

ค่าใช้จา่ยในการประชุม -                   5,710.59             

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 6,420.00            6,420.00             

1.3  ค่าวัสดุ #REF! 752,362.16       

ค่าวัสดุส้านักงาน 4,510.00            49,696.00            

ค่าวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 49,921.62          50,017.90            

ค่าวัสดุก่อสร้าง 9,844.00            3,600.00             

ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 12,291.00          649,048.26          

รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ประจ าปี  2562

ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ังระยอง

ณ วันที ่ 31  พฤษภาคม  2562

1.  งบด าเนินงาน



แผนงาน  บรูณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 20,000.00       

โครงการ  พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

กิจกรรม  พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน

กิจกรรมย่อย  รักษาระบบ ISO เพื่อรับรองคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าประมง -                

รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ประจ าปี  2562

ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ังระยอง

ณ วันที ่ 31  พฤษภาคม  2562



แผนงาน  บรูณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 100,000.00    

โครงการ  พัฒนาศักยภาพศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรม  ส่งเสริมและบริหารจดัการการผลิตสินค้าประมง

กิจกรรมรอง  ทดสอบพันธ์ุกุ้งทะเลคุณภาพ 67,148.35      

100,000.00     #REF! 67,148.35       

1.1  ค่าใช้สอย #REF! 805.00           

ค่าเบี้ยเล้ียง 600.00            720.00            

ค่าพาหนะเดินทาง -                85.00             

1.2  ค่าวัสดุ #REF! 66,343.35       

ค่าวัสดุกอ่สร้าง 26,878.40        14,771.35        

ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ -                1,150.00         

ค่าวัสดุการเกษตร 9,285.10         50,422.00        

รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ประจ าปี  2562

ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ังระยอง

ณ วันที ่ 31  พฤษภาคม  2562

1.  งบด าเนินงาน



แผนงาน  บรูณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 100,000.00    

โครงการ  พัฒนาศักยภาพศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรม  ส่งเสริมและบริหารจดัการการผลิตสินค้าประมง

กิจกรรมรอง  สร้างฐานประชากรพ่อแม่พันธ์ุกุ้งแชบว๊ยเพือ่ผลิตเปน็สัตว์น ้าเศรษฐกจิชนิดใหม่ 81,170.00      

100,000.00     #REF! 81,170.00       

1.1  ค่าวัสดุ #REF! 81,170.00       

ค่าวัสดุการเกษตร 9,285.10         81,170.00        

รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ประจ าปี  2562

ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ังระยอง

ณ วันที ่ 31  พฤษภาคม  2562

1.  งบด าเนินงาน



แผนงาน  บรูณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 55,980.00      

โครงการ  พัฒนาศักยภาพศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรม  ส่งเสริมและบริหารจดัการการผลิตสินค้าประมง

กิจกรรมยอ่ย  ควบคุมการท าการประมงใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย 19,290.00      

55,980.00       #REF! 19,290.00       

1.1  ค่าใช้สอย #REF! 19,290.00       

ค่าเบี้ยเล้ียง 600.00            6,600.00         

ค่าพาหนะเดินทาง -                3,890.00         

ค่าเช่าที่พกัระหว่างการเดินทาง -                8,800.00         

รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ประจ าปี  2562

ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ังระยอง

ณ วันที ่ 31  พฤษภาคม  2562

1.  งบด าเนินงาน



แผนงาน  บรูณาการวิจยัและนวัตกรรม 309,300.00    

โครงการ  วิจยัและพัฒนาการประมง

กิจกรรม  วิจยัและพัฒนาเพือ่สร้างองค์ความรู้พืน้ฐานด้านการประมง

โครงการ  ศึกษาการถ่ายทอดลักษณะลายสโนเฟลคในปลาการ์ตูนด า

กิจกรรมยอ่ย  วิจยัพืน้ฐาน 265,573.00    

309,300.00     #REF! 265,573.00     

1.1  ค่าใช้สอย 309,300.00      #REF! 4,238.00         

ค่าเบี้ยเล้ียง 600.00            240.00            

ค่าพาหนะเดินทาง -                289.00            

ค่าเช่าที่พกัระหว่างการเดินทาง -                700.00            

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ -                3,009.00         

1.2  ค่าวัสดุ #REF! 261,335.00     

ค่าวัสดุส านักงาน -                13,148.00        

ค่าวัสดุกอ่สร้าง 26,878.40        8,281.80         

ค่าวัสดุไฟฟา้และวิทยุ -                3,755.70         

ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ -                54,725.15        

ค่าวัสดุการเกษตร 9,285.10         181,424.35      

รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ประจ าปี  2562

ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ังระยอง

ณ วันที ่ 31  พฤษภาคม  2562

1.  งบด าเนินงาน



แผนงาน  บรูณาการวิจยัและนวัตกรรม 169,000.00    

โครงการ  วิจยัและพัฒนาการประมง

กิจกรรม  วิจยัและพัฒนาเพือ่สร้างองค์ความรู้พืน้ฐานด้านการประมง

โครงการ  ศึกษาแนวทางการจดัการน้้าและพาหะเพือ่ลดปญัหาโรคตัวแดงดวงขาว

โครงการ  ที่เกดิโรคอย่างต่อเนื่องในฟาร์มเล้ียงกุ้งทะเลในจงัหวัดระยอง

กิจกรรมยอ่ย  วิจยัพืน้ฐาน 140,394.78    

169,000.00     #REF! 140,394.78     

1.1  ค่าใช้สอย #REF! 15,316.00       

ค่าเบี้ยเล้ียง 600.00            12,000.00        

ค่าพาหนะเดินทาง -                2,716.00         

ค่าเช่าที่พกัระหว่างการเดินทาง -                600.00            

1.2  ค่าวัสดุ #REF! 125,078.78     

ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ -                120,568.78      

ค่าวัสดุการเกษตร 9,285.10         4,510.00         

รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ประจ าปี  2562

ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ังระยอง

ณ วันที ่ 31  พฤษภาคม  2562

1.  งบด าเนินงาน



แผนงาน  ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหล่ือมล ้าทางด้านเศรษฐกจิและสังคม 216,100.00    

โครงการ  ส่งเสริมการด้าเนินงานอนัเนื่องมาจากพระราชด้าริ

กิจกรรม  สนับสุนโครงการพัฒนาอนัเนื่องมาจากพระราชด้าริ 103,615.50    

216,100.00     #REF! 103,615.50     

1.1  ค่าใช้สอย #REF! 5,024.00         

ค่าเบี ยเลี ยง 600.00            720.00            

ค่าพาหนะเดินทาง -                1,904.00         

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ -                2,400.00         

1.2  ค่าวัสดุ #REF! 98,591.50       

ค่าวัสดุส้านักงาน -                4,510.00         

ค่าวัสดุกอ่สร้าง 26,878.40        4,000.00         

ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -                481.50            

ค่าวัสดุการเกษตร 9,285.10         89,600.00        

รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ประจ าปี  2562

ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ังระยอง

ณ วันที ่ 31  พฤษภาคม  2562
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