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คำนำ
รายงานประจาปีฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
ปัตตานี ปีงบประมาณ 2556 ที่ได้รับมอบหมายจากสานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ในงานกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าชายฝั่ง กิจกรรมตรวจรับรองคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้า การ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่มีการเลี้ยงเพาะสัตว์น้า ตลอดจนการให้บริการทางวิชาการ
เกษตรกรในพื้นที่ นิสิตนักศึกษาและประชาชน
ในนามของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งปัตตานี ขอขอบคุณส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนต่างๆที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์ฯเป็นอย่างดี และหวังว่ารายงานฉบับนี้จะ
เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ และผู้ที่มีความสนใจในกิจกรรมด้านการประมงต่อไป
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ข้อมูลหน่วยงาน
ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งปัตตานี
จังหวัดปัตตานีมีชายฝั่งทะเลยาว 116 กิโลเมตร มีพื้นที่ชายฝั่งทะเล 897 ตารางกิโลเมตรและมีอ่าว
ปัตตานี ที่มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 74 ตารางกิโลเมตร (46,250 ไร่) แบ่งเป็นพื้นที่ภายในอ่าว 54 ตารางกิโลเมตร(33,750 ไร่) และพื้นที่ปากอ่าว 20 ตารางกิโลเมตร(12,500 ไร่) เป็นแหล่งเลี้ยงตัวของสัตว์วัยอ่อน
โดยเฉพาะป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์สามารถพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งได้เป็นอย่างดี ดังนั้นในปี
2532 กรมประมงได้อนุมัติให้มีการก่อสร้าง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งปัตตานี และแล้วเสร็จในปี
2535 โดยใช้งบประมาณการก่อสร้าง 31.8 ล้านบาทโดยได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ใช้พื้นที่จ้านวน 100 ไร่
ตามประกาศกรมป่าไม้ เรื่องก้าหนดบริเวณพื้นที่ให้ส่วนราชการ หรือองค์การของรัฐเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขต
ป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ฉบับที่ 46/2533 ณ บริเวณบ้านดาโต๊ะ หมู่ที่ 4 ต้าบล
แหลมโพธิ์ อ้าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี อยู่ห่างจากตัวอ้าเภอยะหริ่งประมาณ 9 กิโลเมตรและห่างจากตัว
จังหวัดปัตตานีประมาณ 22 กิโลเมตร
เนื่องด้วยกรมประมงได้เสนอขอปรับปรุงการแบ่งสายงานภายในกรมประมง โดยไม่กระทบกับแบ่ง
ส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 จึงให้ทางสถานี
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งจังหวัดปัตตานี เป็นหน่วยงานที่ก้าหนดใหม่ คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
ปัตตานี สังกัด ส้านักวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง โดยมี หน้าที่รับผิดชอบ วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งและการจัดการระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง โดยเชื่อมโยงกับสถาบันวิจัยการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้าชายฝั่งและ
สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้าชายฝั่งเพื่อขยายผลในเชิงพาณิชย์ ตรวจสอบผลผลิตจากการท้าการประมงชายฝั่ง
และตรวจรับรองกระบวนการผลิตสัตว์น้าชายฝั่งให้ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
ได้แก่ ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ (ตรวจยาตกค้าง ตรวจวิเคราะห์พีซีอาร์) ตรวจสอบคุณภาพในแหล่งผลิตตาม
มาตรฐาน GAP และ CoC ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้าชายฝั่งที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ และที่หายากและใกล้สูญ
พันธุ์
สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่เลขที่ 186 ม.4 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง
จ.ปัตตานี 94150
โทร/โทรสาร: 073-321101-2
http://www.fisheries.go.th/cs-pattani
E-mail: ptn2547@yahoo.com
หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งปัตตานี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
o เพิ่มผลผลิตสัตว์น้าชายฝั่งโดยผลิตพันธุ์สัตว์น้าปล่อยลงแหล่งน้้าธรรมชาติในเขตจังหวัด
ปัตตานีและบริเวณจังหวัดใกล้เคียงให้มีปริมาณเพียงพอ กับความต้องการและเพิ่มผลผลิต
สัตว์น้าในแหล่งน้้าธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์
o ท้าการทดลองวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลทางวิชาการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งทั้งทางด้านอาหาร
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o เป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าตลอดจนการบริการทางวิชาการ
แก่เกษตรกร ประชาชนผู้สนใจและนิสิตนักศึกษา
o งานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ในการพัฒนาทางด้านการให้ความรู้ด้านวิชาการ
ติดตามผลการเลี้ยงสัตว์น้ากร่อย ตรวจสอบคุณสมบัติน้าบริเวณแหล่งเพาะเลี้ยง
o งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง เพื่อให้ได้มาตรฐานที่ดีแก่
เกษตรกร
o ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้าจากแหล่งเพาะเลี้ยงของเกษตรกรในพื้นที่
จังหวัดปัตตานีและนราธิวาส
o ให้บริการตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัสรวมทั้งให้บริการตรวจวิเคราะห์เชื้อแบคทีเรียให้แก่เกษตรกร
ผู้เลี้ยงสัตว์น้า
การจัดแบ่งสายงาน
1. งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารทั่วไปได้แก่รับส่งเอกสาร ติดตามเรื่องเก็บรวบรวม
เอกสาร ร่างโต้ตอบ ควบคุมเวลาปฏิบัติราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนดูแลรักษาควบคุม
การเบิกจ่ายพัสดุและพัสดุ จัดตั้งและจัดของบประมาณ ควบคุมและตรวจสอบการใช้เงิน
งบประมาณ
2. งานผลิตพันธุ์สัตว์น้า มีหน้าที่ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้าชายฝั่ง ทั้งที่มีความส้าคัญทาง
เศรษฐกิจ การอนุรักษ์และเพื่อจ้าหน่ายจ่ายแจกให้แก่เกษตรกรและปล่อยลงแหล่งน้้า เพื่อ
เพิ่มผลผลิตในแหล่งน้้าธรรมชาติ
3. งานหน่วยตรวจรับรองคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้า
มีหน้าที่ให้บริการและสนับสนุนการ
ให้บริการทางวิชาการ ตรวจสอบก้ากับดูแลสุขอนามัยของฟาร์ม ตรวจสอบสารตกค้างในตัว
กุ้ง ออกใบรับรองคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ารวมทั้งเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้แก่
เจ้าหน้าที่และเกษตรกร
4. งานห้องปฏิบัติการคุณภาพน้้า มีหน้าที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าดิน ตรวจรับรอง
มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและสัตว์น้าชายฝั่งเพื่อออกใบรับรองฟาร์ม CoC และ GAP
ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง(ปลาร้องไห้) และตรวจรับรองคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในแหล่งน้้าที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
รายนามผู้ด้ารงต้าแหน่งผู้บริหาร
รายนามผู้ด้ารงต้าแหน่งผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งปัตตานี และปีงบประมาณ 2556
ที่
ชื่อ-สกุล
ปีที่ด้ารงต้าแหน่ง
ต้าแหน่งปัจจุบัน
1 นายสุพจน์ จึงแย้มปิ่น
ธ.ค. 2533 – พ.ย. 2537 เกษียณ
(4 ปี)
2 นายสุพล ตั่นสุวรรณ
พ.ย. 2537 – พ.ย. 2542 ประมงจังหวัดตรัง
(5 ปี )
3 นายกฤตพล ยังวนิชเศรษฐ พ.ย. 2542 – มิ.ย. 2547 ผอ.ศพช.สุราษฎร์ธานี
(4 ปี 7 เดือน)
4 นายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก มิ.ย. 2547 – 2555(8ปี) ผอ.ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้้าปาก
พนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
5 นายโสภณ อ่อนคง
มิ.ย 2555 – ปัจจุบัน
ผอ.ศพช.ปัตตานี
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อัตราก้าลัง
แผนการปฏิบัติงานตามงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2556 ศูนย์ ฯ มีอัตราก้าลังส้าหรับปฏิบัติงาน
รวม 59 อัตราคือ ข้าราชการ 7 อัตรา พนักงานราชการ 30 อัตรา ลูกจ้างชั่วคราวงบเงินทุนหมุนเวียน 9
อัตรา และพนักงานจ้างเหมา 13 อัตรา รายละเอียดดังนี้
1. ข้าราชการ
ล้าดับที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ – สกุล
นายโสภณ อ่อนคง
นายทศพล พลรัตน์
นายสมาน กูจิ
นายพงศ์ธร อินทร์อักษร
นายปราโมทย์ ฉิมหาด
นายฟารีซี มะหมัด
น.ส.สุดใจ ช่วยจวน

ต้าแหน่ง
นักวิชาการประมงช้านาญการพิเศษ
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานประมงช้านาญงาน
เจ้าพนักงานประมงช้านาญงาน
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน

หมายเหตุ
ผอ.ศูนย์วิจัยฯ

ต้าแหน่ง
นักวิชาการประมง
เจ้าพนักงานประมง
นักวิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่ประมง
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานผู้ช่วยประมง
พนักงานผู้ช่วยประมง
พนักงานผู้ช่วยประมง
พนักงานผู้ช่วยประมง
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
เจ้าพนักงานประมง
เจ้าพนักงานประมง
เจ้าพนักงานประมง
เจ้าพนักงานประมง
เจ้าหน้าที่ประมง
พนักงานห้องทดลอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานผู้ช่วยประมง

หมายเหตุ
เพิ่มผลผลิต
เพิ่มผลผลิต
หน่วยตรวจสอบ
เพิ่มผลผลิต
เพิ่มผลผลิต
เพิ่มผลผลิต
เพิ่มผลผลิต
เพิ่มผลผลิต
เพิ่มผลผลิต
เพิ่มผลผลิต
เพิ่มผลผลิต
หน่วยตรวจสอบ
หน่วยตรวจสอบ
หน่วยตรวจสอบ
หน่วยตรวจสอบ
หน่วยตรวจสอบ
หน่วยตรวจสอบ
หน่วยตรวจสอบ
หน่วยตรวจสอบ
หน่วยตรวจสอบ
หน่วยตรวจสอบ
หน่วยตรวจสอบ
หน่วยตรวจสอบ

2.พนักงานราชการ
ล้าดับที่
ชื่อ – สกุล
1
น.ส.ดารณี อ่อนรักษ์
2
นายไพรัตน์ ขุนแสง
3
น.ส ซูไฮบัฮ เจ๊ะโด
4
นางอรอุมา ขุนแสง
5
น.ส.หทัยชนก พลวรรณ
6
นางดารารัตน์ อินทร์อักษร
7
นายสัญญา สุขเลี่ยง
8
นายเจะโก๊ะ หะยีฮามะ
9
นายอ้านวย แก้วสุวรรณ
10 นายสะตอปาร์ ดือราโอะ
11 นายเจ๊ะคอเล็บ เจะกา
12 นางวิลาวัลย์ พลรัตน์
13 น.ส.กนกพร กองสุวรรณ
14 น.ส.ปุญพิชชา พฤทธิ์ณธษา
15 นางสาวมารีแย อาแวกือจิ
16 นายอุสมาน ขาเดร์
17 นายซัมรี เจ๊ะโด
18 น.ส.วริสา นุ้ยไฉน
19 น.ส.มณฑา ศรีเมือง
20 นายสุพรรณ พรหมเพ็ชร
21 นางสาแลน๊ะ เจะกา
22 นางนิตยา แวมามะ
23 นายมาฮามุด วาเม๊าะ
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ล้าดับที่
24
25
26
27
28
29
30

ชื่อ – สกุล
นายวันยูนุซ สาแม
นายสุริยา กาเซ็ง
นายเจ๊ะอีซอ ดอเลาะ
นายพงศ์ จันทร์ดี
นายรอฮีมาน เจ๊ะมะลี
นายกมลพันธ์ สุทธิโชติ
น.ส.ชลธี อภิชาตบุตร

3.ลูกจ้างชั่วคราว (งบเงินทุนหมุนเวียน)
ล้าดับที่
ชื่อ – สกุล
1
นายวาณิช เพ็ชรรักษ์
2
น.ส.ธนภรณ์ นารอด
3
นายครรชิต พรหมเพ็ชร
4
นายยาการียา ดาแม
5
นายเสกสรร อันทานุวงศ์
6
นายสาบูดิง เซ็นอาลามีน
7
นายสุเมธ เป๊าะโซ๊ะ
8
นางยูนัยดะห์ เจ๊ะเตะ
9
นายสมศักดิ์ ชัยชูชาติ
4.จ้างเหมา
ล้าดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ – สกุล
นายจรัญ สอกา
นายอังคาร ชูข้า
นายอดินันท์ แวสมาแอ
นางวารุณี สามะอาลี
น.ส.ยาไฮนี เซ็นอาลามีน
น.ส.รอซีด๊ะ สาเม็ง
นายนิรูดิน อับดุลบุตร
นายอภินันท์ สอกา
นางปัทมา พรหมเพ็ชร
นางบุญนาค จันทร์ดี
น.ส.เจะรูคอยะห์ ฮะยีดาโอะ
นางรอซียะ ดือราโอ๊ะ
นายเจ๊ะโซ๊ะ มะแซ

ต้าแหน่ง
พนักงานผู้ช่วยประมง
พนักงานผู้ช่วยประมง
พนักงานผู้ช่วยประมง
พนักงานผู้ช่วยประมง
พนักงานผู้ช่วยประมง
พนักงานผู้ช่วยประมง
นักวิชาการประมง

หมายเหตุ
หน่วยตรวจสอบ
หน่วยตรวจสอบ
หน่วยตรวจสอบ
หน่วยตรวจสอบ
หน่วยตรวจสอบ
หน่วยตรวจสอบ
ฟื้นฟูฯ

ต้าแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
คนงานประมง
คนงานประมง
คนงานประมง
คนงานประมง
คนงานประมง
คนงานประมง
คนงานประมง

หมายเหตุ
เงินทุนหมุนเวียน
เงินทุนหมุนเวียน
เงินทุนหมุนเวียน
เงินทุนหมุนเวียน
เงินทุนหมุนเวียน
เงินทุนหมุนเวียน
เงินทุนหมุนเวียน
เงินทุนหมุนเวียน
เงินทุนหมุนเวียน

ต้าแหน่ง
ยามรักษาการณ์
ยามรักษาการณ์
คนงานประมง
ภารโรง
คนงานประมง
คนงานประมง
คนงานประมง
พนักงานขับรถยนต์
คนงานประมง
คนงานประมง
คนงานประมง
คนงานประมง
ยามรักษาการณ์
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หมายเหตุ
เพิ่มผลผลิต
เพิ่มผลผลิต
เพิ่มผลผลิต
เพิ่มผลผลิต
เพิ่มผลผลิต
เพิ่มผลผลิต
เพิ่มผลผลิต
เพิ่มผลผลิต
หน่วยตรวจสอบ
หน่วยตรวจสอบ
หน่วยตรวจสอบ
หน่วยตรวจสอบ
หน่วยตรวจสอบ

แผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2556
รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน
ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชี้วัด
กิจกรรม สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
(โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ)
·
กุ้งแชบ๊วย
·
ปลากะพงขาว
·
หอยหวาน
กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
Ø ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มกุ้งทะเลและสัตว์น้า
ชายฝั่ง
Ø ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้าจากแหล่งเพาะเลี้ยง
- ตรวจสารตกค้าง Oxy ,Oxo ,CAP, NF ,MG, FRQ
- ตรวจโรคด้วย PCR
- ตรวจสอบปัจจัยการผลิตจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้า,สารตกค้าง
· Action plan
3.กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้า
- การเฝ้าระวังโรคกุ้งทะเลทางตรง
- การเฝ้าระวังโรค IMNV ทางตรง
- การเฝ้าระวังโรคปลาทางตรง
- ฟาร์มคอมพาร์ทเมนต์กุ้งทะเล
- การเฝ้าระวังโรค IHHNV ในกุ้งกุลาด้ามีชีวิตส่งออกไป
จีน
- การเฝ้าระวังโรคสัตว์น้าอื่นๆ(ทางอ้อม)
- การรายงานโรคสัตว์น้าในระบบออนไลน์
กิจกรรม เพิ่มผลผลิตสัตว์น้า
Ø ผลิตพันธุ์สัตว์น้าเพื่อปล่อยในแหล่งน้้า
- กุ้งแชบ๊วย
- กุ้งกุลาด้า
- ปลากะพงขาว
- หอยหวาน
กิจกรรมย่อย เพิ่มผลผลิตกุ้งในพื้นที่พิเศษ
- กุ้งกุลาด้า ขนาด 1,000 – 2,000 ตัว/กก.
6.งบเงินทุนหมุนเวียน ส่งเข้าเงินทุนหมุนเวียน
ผลิตพันธุ์สัตว์น้าวัยอ่อนจ้าหน่าย
- กุ้งกุลาด้า PL 16 – PL 20
- กุ้งกุลาด้า PL 21 – PL 25
- กุ้งแชบ๊วย

5

หน่วยนับ

แผน

พันตัว

20,000

พันตัว
พันตัว
พันตัว
ฟาร์ม/
ตัวอย่าง
ฟาร์ม

19,800
150
50

ตัวอย่าง
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง

632
398
50

ตัวอย่าง

110

ตัวอย่าง
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง

74
1,642
288
12
288
996

ตัวอย่าง

34

รายงาน
ครั้ง

12
12

พันตัว
พันตัว
พันตัว
พันตัว
พันตัว

20,220
15,000
5,000
200
20

พันตัว
บาท
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว

2,500
1,994,908
7,230,550
1,878,900
2,660,600
2,124,000

868
236

ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชี้วัด
- ปลากะพงขาว 9 และ 10 ซ.ม.
7. งบจังหวัด 2 กิจกรรมย่อย
- การปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาด้าเพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้้าธรรมชาติ
- อนุบาลลูกปลากะพงขาวแรกฟักในนากุ้งร้าง

หน่วยนับ
ตัว

แผน
567,050

ตัว
ตัว

2,000,000
2,400,000

งบประมาณที่ได้รับ ในปีงบประมาณ 2556
งาน/โครงการ
1. กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้า
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
ค่าตอบแทน สปพ
ค่าสาธารณูปโภค
2. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าสัตว์น้า
ตรวจวิเคราะห์
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ค่าตอบแทน สปพ
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
ประเมินฟาร์ม
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
ค่าตอบแทน สปพ
3.กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้า
การเฝ้าระวังโรคกุ้งทะเล ทางตรง
การเฝ้าระวังโรคIMNV ทางตรง
การเฝ้าระวังโรคปลา ทางตรง
ฟาร์มคอมพาร์ทเมนต์กุ้งทะเล
การเฝ้าระวังโรค IHHNV ในกุ้งกุลาด้ามีชีวิตส่งออกไปจีน
การเฝ้าระวังโรคสัตว์น้าอื่นๆ(ทางอ้อม)
การรายงานโรคสัตว์น้าในระบบออนไลน์
4. กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องจากพระราชด้าริ
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
ค่าตอบแทน สปพ
ค่าสาธารณูปโภค
5. โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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งบประมาณได้รับ(บาท)
4,954,730.00
1,520,730.00
2,304,000.00
330,000.00
800,000.00
4,744,250.00
2,770,400.00
1,884,800.00
330,000.00
555,600.00
1,973,850.00
1,208,250.00
525,600.00
240,000.00
980,200.00
272,400.00
20,000.00
153,600.00
393,200.00
51,000.00
60,000.00
30,000.00
1,364,480.00
208,440.00
1,051,040.00
30,000.00
75,000.00
2,550,000.00

ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ

2,550,000.00
งบประมาณได้รับ(บาท)
1,529,570.00
992,070.00
250,000.00
270,000.00
17,500.00
2,776,017.00

งาน/โครงการ
6. เงินทุนหมุนเวียน
ค่าจ้างชั่วคราว
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
ค่าตอบแทนพิเศษ
ค่าสาธารณูปโภค
7. งบจังหวัด 2 กิจกรรมย่อย
ธรรมชาติ

การปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาด้าเพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้้า

1,997,637.00

อนุบาลลูกปลากะพงขาวแรกฟักในนากุ้งร้าง

486,380.00

ครุภัณฑ์ 3 รายการ

292,000.00

8. กิจกรรมย่อยพัฒนาการผลิตพันธุ์กุ้งทะเลคุณภาพ

250,000.00

ตรวจแบคทีเรียในโรงอนุบาลและบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล

50,000.00

ค่าซ่อมแซมโรงเพาะกุ้งและซ่อมแซมระบบสูบน้้า

200,000.00

รวม

19,149,247.00
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ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2556
งานธุรการ
งานธุรการศูนย์ฯมีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบสาคัญในด้านการบริหาร
ได้แก่งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชีและงานพัสดุ ซึ่งมีรายละเอียดผลการปฏิบัติงานดังนี้
งานสารบรรณ
การดาเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ เช่น การรับหนังสือจากหน่วยงานอื่นร่างหนังสือโต้ตอบ ส่ง
หนังสือส่งเอกสารต่างๆ จัดทาแผนงานรายงานผลการปฏิบัติงานจัดทางบเดือน เวลาทางานของข้าราชการและ
ลูกจ้างจัดทางบประมาณประจาปีตลอดจนเก็บหนังสือ และเอกสารของทางราชการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
รายละเอียดผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2556 ดังนี้
ลาดับที่
งาน
1
ลงทะเบียนหนังสือรับ

หน่วยนับ
ฉบับ

จานวน
1,865

2

ลงทะเบียนหนังสือส่ง

ฉบับ

1,031

3

จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม

ฉบับ

2,896

4

จัดทารายงานการประหยัดพลังงาน

ฉบับ

12

5

จัดทารายละเอียดค่าสาธารณูปโภค

ฉบับ

12

6

รายละเอียดการใช้กระแสไฟฟ้า

ฉบับ

12

7

รายละเอียดการใช้น้าประปา

ฉบับ

12

8

งบเดือนเวลาลงงาน

ฉบับ

12

9

จัดทาเวรยามของสถานี

ฉบับ

156

10

หนังสือคาสั่ง

ฉบับ

147

11

จัดประชุมข้าราชการและลูกจ้าง

ครั้ง

3

12

ขอตั้งงบประมาณ

ครั้ง

1

13

รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน

ครั้ง

12

14

รับส่งหนังสือราชการงานสารบรรณ

ฉบับ

8

รับ 1,151
ส่ง 454

งานการเงินและบัญชี
การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวและค่าใช้จ่ายหมวดต่างๆตาม
แผนงานและโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมายผลการปฏิบัติงานดังนี้
ลาดับ
1 การเบิกจ่ายเงิน

2

งานทีป่ ฏิบัติ

หน่วยวัด
บาท

จานวน
19,149,247.00

 เงินงบประมาณ

บาท

14,843,660.00

 เงินนอกงบประมาณ

บาท

1,529,570.00

 เงินงบจังหวัด

บาท

2,776,017.00

วางฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

ฎีกา

767

 ฎีกาเงินงบประมาณ

ฎีกา

712

 ฎีกาเงินนอกงบประมาณ

ฎีกา

55

3

รายได้จากการจาหน่ายพันธุ์สัตว์น้า

บาท

322,500.00

4

จ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้าง

ครั้ง

12

5

จ่ายค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ครั้ง

52

6

จ่ายค่าสาธารณูปโภค

ครั้ง

12

7

จ่ายค่าประกันสังคม

ครั้ง

12

8

จ่ายเงินทดรองราชการ

ครั้ง

13

9

จ่ายเงินยืมราชการ

ครั้ง

2

10

จ่ายเงินสารองจ่าย

ครั้ง

1

11

รวบรวมใบสาคัญ

ฉบับ

-

12

ตรวจสอบใบสาคัญต่างๆ

ฉบับ

-

13

จัดทาบัญชีงบประมาณรายจ่าย

ครั้ง

12

14

นาส่งรายได้แผ่นดิน

ครั้ง

2

15

จัดทารายงานการเงินประจาเดือน

ครั้ง

60

 เงินงบประมาณ

ครั้ง

36

 เงินนอกงบประมาณ

ครั้ง

24

9

งานพัสดุ
อานวยความสะดวกในการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ ซ่อมบารุงอาคาร สิ่งก่อสร้างบ้านพัก ตลอดจน
ยานพาหนะ ดูแล และตกแต่งสถานที่ ลงบัญชีวัสดุ ทาบัญชีรายการครุภัณฑ์ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
ลาดับ
งานทีป่ ฏิบัติ
1 จัดทาการจัดซื้อ/จ้าง ตามระบบ e-GP

หน่วยวัด
ฉบับ

จานวน
230

2

ลงทะเบียนบัญชีการเบิก-จ่าย วัสดุต่างๆ

ฉบับ

225

3

จัดทาใบสาคัญของวัสดุในการเบิก

ฉบับ

460

4

ตรวจสอบบัญชีคงค้างของวัสดุ

ครั้ง

80

5

จัดทาการจัดซื้อ/จ้าง

ครั้ง

230

6

ตรวจสอบรายงานการเดินทางไปราชการเพื่อประกอบการเบิกจ่าย

ฉบับ

195

7

รวบรวมสาเนาเอกสารจัดซื้อ/จ้าง

ฉบับ

460

8

จัดทาประวัติซ่อมบารุงครุภัณฑ์

ครั้ง

27

9

จัดทาประวัติซ่อมบารุงรักษายานพาหนะ

ครั้ง

46

10

จดทะเบียนและต่อทะเบียนรถยนต์

ครั้ง

10

11

จดทะเบียนและต่อทะเบียนรถจักรยานยนต์

ครั้ง

4

การใช้จ่ายงบประมาณ
ในปีงบประมาณ 2556 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ปัตตานี ได้รับงบประมาณสาหรับการ
ใช้จ่ายเพื่อให้การดาเนินงานต่างๆสาเร็จลุล่วงตามแผนการดาเนินงานที่วางไว้ จานวนทั้งสิ้น 14,843,660
บาท (ไม่รวมเงินเดือนข้าราชการ) โดย ศูนย์ฯได้ใช้จ่ายสาหรับการดาเนินงานต่างฯจานวน 14,686,771.41
บาท งบประมาณคงเหลือเท่ากับ 156,948.59 บาท และได้รับเงินนอกงบประมาณ งบเงินทุนหมุนเวียน
1,529,570.00 บาท ใช้จ่ายในการดาเนินงาน จานวน 1,511,026.00 บาท เงินคงเหลือเท่ากับ
18,544.00 บาท (เงินงบจังหวัด : จานวน 2,776,017.00บาท ใช้จ่ายในการดาเนินงาน จานวน
2,643,072.19 บาท เงินคงเหลือ 132,944.81 บาท ดังรายละเอียดแสดงงบประมาณรายรับ
-จ่าย
ประจาปีงบประมาณ 2556 ดังนี้
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งาน/โครงการ
1. กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์นา
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
ค่าตอบแทน สปพ.
ค่าสาธารณูปโภค
2. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าสัตว์
นา
ตรวจวิเคราะห์
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ค่าตอบแทน สปพ
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
ประเมินฟาร์ม
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ค่าตอบแทน สปพ
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
3.กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์นา
การเฝ้าระวังโรคกุ้งทะเล ทางตรง
การเฝ้าระวังโรคIMNV ทางตรง
การเฝ้าระวังโรคปลา ทางตรง
ฟาร์มคอมพาร์ทเมนต์กุ้งทะเล
การเฝ้าระวังโรค IHHNV ในกุ้งกุลาดามีชีวิตส่งออก
ไปจีน
การเฝ้าระวังโรคสัตว์น้าอื่นๆ(ทางอ้อม)
การรายงานโรคสัตว์น้าในระบบออนไลน์
4. กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องจาก
พระราชดาริ
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ค่าตอบแทน สปพ
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
5. โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร จ.ชายแดน
ภาคใต้
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
6. เงินทุนหมุนเวียน
ค่าจ้างชั่วคราว
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
ค่าตอบแทนพิเศษ
ค่าสาธารณูปโภค

งบประมาณได้รับ
(บาท)

งบประมาณที่ใช้
ไป(บาท)

เงินคงเหลือ

ร้อยละ

4,954,730.00
1,520,730.00
2,304,000.00
330,000.00
800,000.00

4,915,981.69
1,520,670.00
2,303,537.26
300,000.00
791,774.43

38,748.31
60.00
462.74
30,000.00
8,225.57

99.22
100.00
99.98
90.91
98.97

4,744,250.00

4,737,539.54

6,710.46

99.86

2,770,400.00
1,884,800.00
330,000.00
555,600.00
1,973,850.00
1,208,250.00
240,000.00
525,600.00
980,200.00
272,400.00
20,000.00
153,600.00
393,200.00

2,770,181.76
1,884,720.00
330,000.00
555,461.76
1,967,357.78
1,208,250.00
240,000.00
519,107.78
920,936.20
264,687.40
19,161.80
140,889.09
377,346.80

218.24
80.00
138.24
6,492.22
6,492.22
59,263.80
7,712.60
838.20
12,710.91
15,853.20

51,000.00

31,756.50

19,243.50

99.99
100.00
100.00
99.98
99.67
100.00
100.00
98.76
93.95
97.17
95.81
91.72
95.97
62.27

60,000.00
30,000.00

59,754.61
27,340.00

245.39
2,660.00

1,364,480.00

1,325,897.10

38,582.90

208,440.00
30,000.00
1,051,040.00
75,000.00

173,140.00
25,000.00
1,052,757.10
75,000.00

35,300.00
5,000.00
-1,717.10
-

83.06
83.33
100.16
100.00

2,550,000.00

2,536,834.60

13,165.40

99.48

2,550,000.00
1,529,570.00
992,070.00
250,000.00
270,000.00
17,500.00

2,536,834.60
1,511,026.00
992,070.00
248,956.00
270,000.00
-

13,165.40
18,544.00
1,044.00
17,500.00

99.48
98.79
100.00
99.58
100.00
0.00
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99.59
91.13
97.17

7. งบจังหวัด 2 กิจกรรมย่อย

2,776,017.00 2,643,072.19 132,944.81
งบประมาณได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป
เงินคงเหลือ
(บาท)
(บาท)

95.21

การปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดาเพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่ง
1,997,637.00 1,909,892.19 87,744.81
น้าธรรมชาติ
อนุบาลลูกปลากะพงขาวแรกฟักในนากุ้งร้าง
486,380.00
476,380.00
10,000.00
ครุภัณฑ์ 3 รายการ
292,000.00
256,800.00
35,200.00
8. กิจกรรมย่อยพัฒนาการผลิตพันธุ์กุ้งทะเลคุณภาพ 250,000.00
249,522.28
477.72
ตรวจแบคทีเรียในโรงอนุบาลและบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล
50,000.00
49,973.28
26.72
ค่าซ่อมแซมโรงเพาะกุ้งและซ่อมแซมระบบสูบน้า
200,000.00
199,549.00
451.00
รวม
19,149,247.00 18,840,809.60 308,437.40

95.61

งาน/โครงการ
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ร้อยละ

97.94
87.95
99.81
99.95
99.77
98.39

กิจกรรม : เพิ่มผลผลิตสัตว์น้า
ผลผลิต : ผลผลิตการจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้าในแหล่งน้าธรรมชาติ
ความเป็นมา
เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรประมงในแหล่งน้า โดยศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการผลิตพันธุ์สัตว์น้าให้มี
คุณภาพควบคู่กับการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้า โดยเฉพาะชนิดพันธุ์และจ้านวนของสัตว์น้าให้คงอยู่ในธรรมชาติโดย
การผลิตพันธุ์สัตว์น้าเพื่อปล่อยในแหล่งน้าและจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้า ในแหล่งน้าธรรมชาติ
งานที่ท้า
ผลิตพันธุ์สัตว์น้าเพื่อปล่อยในแหล่งน้า 20,220,000 ตัว
ผลการด้าเนินงาน
แผนการปฏิบัติงานกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าในปีงบประมาณ 2556 คือผลิตพันธุ์สัตว์น้าเพื่อปล่อย
สู่แหล่งน้าจ้านวน 20,220,000 ตัว แบ่งเป็น กุ้งกุลาด้า 5,000,000 ตัว กุ้งแชบ๊วย 15,000,000
ตัว ปลากะพงขาว 200,000 ตัว และหอยหวาน 20,000 ตัว ผลการปฏิบัติงานได้ผลิตพันธุ์สัตว์น้าเพื่อปล่อย
ลงสู่แหล่งน้าชายฝั่งทะเลตามอ้าเภอต่างๆ คือปล่อยพันธุ์สัตว์น้าทังหมด 21,291,000 ตัว (คิดเป็นร้อยละ
105.30 ของแผน)แบ่งเป็นปล่อยกุ้งกุลาด้าจ้านวน 5,000,000 ตัว (คิดเป็นร้อยละ 100.00ของแผน) กุ้ง
แชบ๊วยจ้านวน 16,000,000ตัว (คิดเป็นร้อยละ 106.67 ของแผน) ปลากะพงขาวจ้านวน 210,000 ตัว
(คิดเป็นร้อยละ 105.00 ของแผน) และหอยหวาน จ้านวน 81,000 ตัว (คิดเป็นร้อยละ 405.00 ของ
แผน)
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ตาราง แสดงรายละเอียดผลการด้าเนินการกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้า ปีงบประมาณ 2556
เดือน
วันที่
แผน
ผลการด้าเนินงาน
ตุลาคม
พฤศจิกายนน
ธันวาคม

มกราคม
กุมภาพันธ์

27
4
5
12
12
12
13
13
15
15
18
20
10
22
27
15

ชนิดสัตว์น้าและจ้านวน(ตัว)ที่ปล่อย
สถานที่ปล่อย
กุ้งกุลาด้า
กุ้งแชบ๊วย
ปลากะพง หอยหวาน
รวม
5,000,000 15,000,000 200,000
ขาว
20,000
20,220,000
จ้านวนพันธุ์สัตว์น้าที่ปล่อย 5,000,000 16,000,000 210,000
81,000
21,291,000
ปล่อย
ร้อยละ
100.00
106.67
105.00
405.00
105.30
รายละเอียดจ้านวนและสถานที่ปล่อย
บ้านบางราพา ม.5 ต.ท่าก้าช้า อ.หนองจิก
20,000
20,000
อ่าวปัตตานีบ้านบานา ม.2 ต.บานา อ.เมือง
1,000,000
20,000
- 1,020,000
คลองบ้านละเวง ม.3 ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น
1,000,000
- 1,000,000
ชายฝั่งทะเลบ้านบางตาวา ม.1 ต.บางตาวา อ.หนองจิก
- 1,000,000
- 1,000,000
ชายฝั่งทะเลบ้านบางตาวา ม.2 ต.บางตาวา อ.หนองจิก
- 1,000,000
- 1,000,000
บ้านบาราพา ม.5 ต.ท่าก้าช้า อ.หนองจิก
30,000
30,000
บ้านบาราพา ม.5 ต.ท่าก้าช้า อ.หนองจิก
- 1,000,000
- 1,000,000
คลองตันหยงเปาว์ ม.4 ต.ท่าก้าช้า อ.หนองจิก
- 1,000,000
- 1,000,000
แหลมตาชี ม.3 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง
- 1,000,000
- 1,000,000
ชายฝั่งทะเลบางเขา ม.6 ต.บางเขา อ.หนองจิก
- 1,000,000
- 1,000,000
คลองบางปู ม.3 ต.บางปู อ.ยะหริ่ง
15,000
15,000
อ่าวปัตตานีบ้านตะโละสะมิแล ม. 2 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง
15,000
15,000
หัวแหลมตาชี ม.1 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง
21,000
21,000
ตะโละกาโปร์ ม.1 ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง
15,000
15,000
หาดรัชฎาภิเษก ม.6 ต.บางเขา อ.หนองจิก
5,000
5,000
อ่าวบางปู(ดาโต๊ะ) ม.4 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง
15,000
15,000

ตาราง แสดงรายละเอียดผลการด้าเนินการกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้า (ต่อ)
เดือน
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม

สิงหาคม

วันที่
19
28
17
17
5
19
3
8
9
9
9
10
18
18
18
-

สถานที่ปล่อย

กุ้งกุลาด้า
รายละเอียดจ้านวนและสถานที่ปล่อย
บ้านดาโต๊ะ ม.4 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง
1,000,000
บ้านปาตาบูดี ม.3 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง
อ่าวปัตตานี ม.1 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง
ปากคลองตันหยงเปาว์ ต.บางเขา อ.หนองจิก
คลองบ้านท่าก้าช้า ม.1 ต.ท่าก้าช้า อ.หนองจิก
คลองยามู ต.ยามู อ.ยะหริ่ง
อ่าวปัตตานี ม.2 ต.บานา อ.เมือง
2,000,000
ชายฝั่งทะเลบ้านปาตาบูดี ม.3 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง
อ่าวปัตตานี ม.2 ต.บานา อ.เมือง
คลองบางปู ม.2 ต.บางปู อ.ยะหริ่ง
คลองกรือเซะ ม.3 ต.ตันหยงลูโล๊ะ อ.เมือง
คลองบางราพา ม.5 ต.ท่าก้าช้า อ.หนองจิก
ปากบางตาวา ม.1 ต.บางตาวา อ.หนองจิก
คลองบ้านเกาะหม้อแกง ม.6 ต.ท่าก้าช้า อ.หนองจิก
คลองบาราโหม ม.2 ต.บาราโหม อ.เมือง
-

ชนิดสัตว์น้าและจ้านวน(ตัว)ที่ปล่อย
กุ้งแชบ๊วย ปลากะพงขาว หอยหวาน
1,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
1,500,000
1,500,000
-

20,000

-

10,000
15,000
20,000
10,000
10,000
10,000
10,000
-

30,000

รวม
-

1,000,000
1,000,000
20,000
30,000
10,000
15,000
4,020,000
2,000,000
2,000,000
1,500,000
10,000
1,500,000
10,000
10,000
10,000
-

รายงานภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานประจ้าปีงบประมาณ 2556
ภาพกิจกรรมเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น้า
ณ คลองบ้านท่าก้าช้า หมู่ที่ 1 ต้าบลท่าก้าช้า อ้าเภอหนองจิก ในวันที่ 5 มิถุนายน ๒๕๕6 ปล่อยพันธุ์ปลา
กะพงขาว จ้านวน 10,๐๐๐ ตัว

ณ ชายฝั่งทะเลบ้านปาตาบูดี หมู่ที่ 3 ต้าบลแหลมโพธิ์ อ้าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี วันที่ 8 กรกฎาคม
2556 ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จ้านวน 2,000,000 ตัว
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