
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงานรองบุคลากรภาครฐัพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครฐั พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสรมิสรา้งความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
กิจกรรมบุคลากรภาครฐัด้านประมง

หมวดรายจ่าย อนุมัติงบ คงเหลือ รวม ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 ม.ีค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 ม.ิย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62
รวมทัง้สิ้น  1,319,200.00

งบบุคลากร     728,600.00

  1. เงินเดือนและค่าจา้งประจ า
    1.1 เงินเดือน
    1.2 ค่าจา้งประจ า
  2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     728,600.00   1,694,640.00 141,220.00  141,220.00  141,220.00  141,220.00  141,220.00  141,220.00  141,220.00  141,220.00  141,220.00  141,220.00  141,220.00  141,220.00  

งบด าเนินงาน     590,600.00     391,280.00 32,940.00   32,140.00   32,140.00   31,240.00   33,640.00   33,140.00   32,540.00   31,640.00   31,740.00   34,440.00   32,840.00   32,840.00   

  1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 26,440.00   26,440.00   26,440.00   26,440.00   26,440.00   26,440.00   26,440.00   26,440.00   26,440.00   26,440.00   26,440.00   26,440.00   

  2. ค่าสาธารณปูโภค 6,500.00     5,700.00     5,700.00     4,800.00     7,200.00     6,700.00     6,100.00     5,200.00     5,300.00     8,000.00     6,400.00     6,400.00     

งบลงทุน
      1. ค่าครุภัณฑ์
      2. ค่าที่ดินส่ิงก่อสร้าง
งบเงนิอุดหนุน
งบรายจ่ายอ่ืน



งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง
กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า

หมวดรายจ่าย อนุมัติงบ คงเหลือ รวม ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 ม.ีค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 ม.ิย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62
รวมทัง้สิ้น  659,600

งบบุคลากร
  1. เงินเดือนและค่าจ้างประจ า
    1.1 เงินเดือน
    1.2 ค่าจ้างประจ า

  2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
งบด าเนินงาน    65,000
  1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ
  2. ค่าสาธารณูปโภค    65,000    65,000 5,500      6,000       4,500     4,500     6,500      4,500       5,500      6,500     5,700      4,500      6,300      5,000      
งบลงทุน  594,600   594,600
      1. ค่าครุภัณฑ์    13,600    13,600 13,600     
      2. ค่าทีด่ินสิ่งก่อสร้าง  581,000   581,000 203,350  203,350   174,300  
งบเงนิอุดหนุน
งบรายจ่ายอ่ืน



งบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงานบรูณาการขบัเคลือ่นการแก้ไขปญัหาจงัหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการสง่เสริมอาชพีดา้นการเกษตรในจงัหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการประมง

หมวดรายจา่ย อนุมตังิบ คงเหลอื รวม ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 ม.ีค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 ม.ิย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62
รวมทัง้สิน้ 5,581,000

งบบคุลากร
  1. เงินเดือนและค่าจ้างประจ า
    1.1 เงินเดือน
    1.2 ค่าจ้างประจ า
  2. ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 0
งบด าเนินงาน 5,581,000
  1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 5,581,000 5,581,000 42,000 50,000 364,500 364,500 60,000 2,052,000 55,000 55,000 42,000 2,417,000 45,000 34,000
  2. ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทนุ
      1. ค่าครุภณัฑ์
      2. ค่าที่ดินส่ิงกอ่สร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจา่ยอ่ืน



งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)
กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map) (เป้าหมายจ านวน 15 ราย)

หมวดรายจ่าย อนุมัติงบ คงเหลือ รวม ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 ม.ีค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 ม.ิย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62
รวมทั้งสิน้ 3,800

งบบุคลากร
  1. เงินเดือนและค่าจา้งประจ า
    1.1 เงินเดือน
    1.2 ค่าจา้งประจ า
  2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
งบด าเนินงาน 3,100  3,800.00  1,500.00  1,100.00  1,200.00
  1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 3,100  3,800.00   1,500.00   1,100.00   1,200.00
  2. ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
      1. ค่าครุภัณฑ์
      2. ค่าที่ดินส่ิงกอ่สร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอ่ืน



งบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงานบรูณาการพัฒนาศักยภาพการผลติภาคการเกษตร
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู ่Smart Farmer

หมวดรายจา่ย อนุมตังิบ คงเหลอื รวม ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 ม.ีค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 ม.ิย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62
รวมทัง้สิน้ 18,000 18,000

งบบคุลากร
  1. เงินเดือนและค่าจ้างประจ า
    1.1 เงินเดือน
    1.2 ค่าจ้างประจ า
  2. ค่าตอบแทนพนกังานราชการ
งบด าเนินงาน 18,000 18,000
  1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 18,000 18,000   18,000.00  2,400.00  2,400.00  3,500.00  3,500.00  4,000.00  2,200.00
  2. ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทนุ
      1. ค่าครุภณัฑ์
      2. ค่าที่ดินส่ิงกอ่สร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจา่ยอ่ืน



งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

หมวดรายจ่าย อนุมัติงบ คงเหลือ รวม ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62
 รวมทั้งสิ้น  110,300.00

 งบบุคลากร
   1. เงินเดือนและค่าจ้างประจ า
     1.1 เงินเดือน
     1.2 ค่าจ้างประจ า
   2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
 งบด าเนินงาน  110,300.00
   1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   110,300.00 110,300.00 2,500.00 5,000.00 8,000.00 12,000.00 14,000.00 14,000.00 13,000.00 13,000.00 12,000.00 11,000.00 3,300.00 2,500.00 
   2. ค่าสาธารณูปโภค
 งบลงทุน
       1. ค่าครุภัณฑ์
       2. ค่าที่ดินส่ิงก่อสร้าง
 งบเงินอุดหนุน
 งบรายจ่ายอ่ืน

กิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้าน
การประมง

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน



งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงานบรูณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

หมวดรายจ่าย อนุมัติงบ คงเหลือ รวม ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62
รวมทั้งสิ้น 338,220

งบบคุลากร
  1. เงินเดือนและค่าจ้างประจ า
    1.1 เงินเดือน
    1.2 ค่าจ้างประจ า
  2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
งบด าเนินงาน 338,220
  1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 338,220
  2. ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทนุ
      1. ค่าครุภณัฑ์
      2. ค่าที่ดินส่ิงก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอ่ืน

โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต
สินค้าเกษตรกิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิต
สินค้าประมง



งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562
แผนงานบรูณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

หมวดรายจ่าย อนุมตังิบ คงเหลือ รวม ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 ม.ีค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 ม.ิย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62
รวมทัง้สิ้น   11,900.00

งบบคุลากร
  1. เงินเดือนและค่าจา้งประจ า
    1.1 เงินเดือน
    1.2 ค่าจา้งประจ า

  2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
งบด าเนินงาน   11,900.00
  1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ   11,900.00 11,900.00  2,000.00    3,500.00    5,000.00    1,400.00    
  2. ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทนุ
      1. ค่าครุภณัฑ์
      2. ค่าท่ีดินส่ิงกอ่สร้าง
งบเงนิอุดหนุน
งบรายจ่ายอ่ืน

โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน



งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562
แผนงานบรูณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

หมวดรายจ่าย อนุมตังิบ คงเหลือ รวม ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 ม.ีค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 ม.ิย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62
รวมทัง้สิ้น  110,000.00

งบบคุลากร

  1. เงินเดือนและค่าจา้งประจ า

    1.1 เงินเดือน
    1.2 ค่าจา้งประจ า
  2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

งบด าเนินงาน  110,000.00 110,000.00  2,500.00  5,000.00  8,000.00  12,000.00  14,000.00  14,000.00  13,000.00  13,000.00  12,000.00  11,000.00  3,000.00  2,500.00  
  1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ   110,000.00 110,000.00  2,500.00  5,000.00  8,000.00  12,000.00  14,000.00  14,000.00  13,000.00  13,000.00  12,000.00  11,000.00  3,000.00  2,500.00  
  2. ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทนุ
      1. ค่าครุภณัฑ์
      2. ค่าที่ดินส่ิงกอ่สร้าง
งบเงนิอุดหนุน
งบรายจ่ายอ่ืน

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่



งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562
แผนงานบรูณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

หมวดรายจ่าย อนุมตังิบ คงเหลือ รวม ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 ม.ีค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 ม.ิย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62
รวมทัง้สิ้น  204,000.00

งบบคุลากร
  1. เงินเดือนและค่าจา้งประจ า
    1.1 เงินเดือน
    1.2 ค่าจา้งประจ า
  2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

งบด าเนินงาน  144,000.00 204,000.00   -         5,000.00    65,000.00  5,000.00    50,000.00  8,000.00    5,000.00    50,000.00  6,000.00    5,000.00    2,500.00    2,500.00    
  1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ   144,000.00 144,000.00   5,000.00    5,000.00    5,000.00    50,000.00  8,000.00    5,000.00    50,000.00  6,000.00    5,000.00    2,500.00    2,500.00    
  2. ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทนุ
      1. ค่าครุภณัฑ์
      2. ค่าที่ดินส่ิงกอ่สร้าง
งบเงนิอุดหนุน    60,000.00 60,000.00     60,000.00  
งบรายจ่ายอ่ืน

โครงการศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าประมง



งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562
แผนงานบรูณาการพฒันาเศรษฐกจิและสังคมดิจทิัล

กิจกรรมปรับปรุงทะเบยีนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า

หมวดรายจ่าย อนุมตังิบ คงเหลือ รวม ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 ม.ีค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 ม.ิย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62
รวมทัง้สิ้น    7,900.00

งบบคุลากร
  1. เงินเดือนและค่าจา้งประจ า
    1.1 เงินเดือน
    1.2 ค่าจา้งประจ า
  2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
งบด าเนินงาน    7,900.00
  1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ     7,900.00 7,900.00    400.00      2,500.00    2,500.00    2,500.00    
  2. ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทนุ
      1. ค่าครุภณัฑ์
      2. ค่าที่ดินส่ิงกอ่สร้าง
งบเงนิอุดหนุน
งบรายจ่ายอ่ืน

โครงการปรับปรุงขอ้มลูทะเบยีนเกษตรกร



งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงานยทุธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหล่ือมล  าทางด้านเศรษฐกจิและสังคม

กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

หมวดรายจา่ย อนุมัตงิบ คงเหลอื รวม ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62
รวมทั้งสิ้น   398,500.00

งบบุคลากร
  1. เงินเดือนและค่าจา้งประจ า
    1.1 เงินเดือน
    1.2 ค่าจา้งประจ า
  2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ -             
งบด าเนินงาน   398,500.00 398,500.00    10,800.00    68,000.00    18,680.00    14,400.00    14,400.00    80,000.00    14,400.00    14,400.00    64,400.00    74,000.00    14,000.00    11,020.00      
  1. ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ    398,500.00 398,500.00    10,800.00    68,000.00    18,680.00    14,400.00    14,400.00    80,000.00    14,400.00    14,400.00    64,400.00    74,000.00    14,000.00    11,020.00      

  2. ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
      1. ค่าครุภณัฑ์
      2. ค่าที่ดินส่ิงกอ่สร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจา่ยอ่ืน

โครงการสง่เสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ



งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส านกังานประมงจงัหวดัยะลา (ปจ.ยะลา)

รวม
กจิกรรมบคุลากร

ภาครฐัดา้นประมง
รวม

กจิกรรมพฒันาและบรหิารจดัการ

ทรพัยากรสตัวน์ า้

รวมท ัง้ส ิน้ 8,762,420 1,319,200 1,319,200 1,319,200 659,600 659,600 659,600

งบบคุลากร 728,600 728,600 728,600 728,600

  1. เงนิเดอืนและคา่จา้งประจ า

    1.1 เงนิเดอืน

    1.2 คา่จา้งประจ า

  2. คา่ตอบแทนพนักงานราชการ 728,600 728,600 728,600 728,600

งบด าเนนิงาน 7,379,220 590,600 590,600 590,600 65,000 65,000 65,000

  1. คา่ตอบแทนใชส้อยและวสัดุ 7,314,220 590,600 590,600 590,600

  2. คา่สาธารณูปโภค 65,000 65,000 65,000 65,000

งบลงทนุ 594,600 594,600 594,600 594,600

      1. คา่ครภัุณฑ์ 13,600 13,600 13,600 13,600

      2. คา่ทีด่นิส ิง่กอ่สรา้ง 581,000 581,000 581,000 581,000

งบเงนิอดุหนนุ 60,000

งบรายจา่ยอืน่

หมวดรายจา่ย งบประมาณปี 2562

แผนงานรองบคุลากรภาครฐั

พฒันาศกัยภาพการผลติ

ภาคการเกษตร

รายการคา่ใชจ้า่ยบคุลากรภาครฐั 

พฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนืและ

เสรมิสรา้งความเขม้แข็งของ

เกษตรกรอยา่งเป็นระบบ

แผนงานพืน้ฐานดา้นการ

สรา้งความสามารถในการ

แขง่ขนัของประเทศ

ผลผลติพฒันาศกัยภาพดา้นการประมง



งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส านกังานประมงจงัหวดัยะลา (ปจ.ยะลา)

รวมท ัง้ส ิน้

งบบคุลากร

  1. เงนิเดอืนและคา่จา้งประจ า

    1.1 เงนิเดอืน

    1.2 คา่จา้งประจ า

  2. คา่ตอบแทนพนักงานราชการ

งบด าเนนิงาน

  1. คา่ตอบแทนใชส้อยและวสัดุ

  2. คา่สาธารณูปโภค

งบลงทนุ

      1. คา่ครภัุณฑ์

      2. คา่ทีด่นิส ิง่กอ่สรา้ง

งบเงนิอดุหนนุ

งบรายจา่ยอืน่

หมวดรายจา่ย

รวม
กจิกรรมถา่ยทอดเทคโนโลยดีา้นการ

ประมง

5,581,000 5,581,000 5,581,000

5,581,000 5,581,000 5,581,000

5,581,000 5,581,000 5,581,000

แผนงานบรูณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ข

ปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้

โครงการสง่เสรมิอาชพีดา้นการเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต้



งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส านกังานประมงจงัหวดัยะลา (ปจ.ยะลา)

รวมท ัง้ส ิน้

งบบคุลากร

  1. เงนิเดอืนและคา่จา้งประจ า

    1.1 เงนิเดอืน

    1.2 คา่จา้งประจ า

  2. คา่ตอบแทนพนักงานราชการ

งบด าเนนิงาน

  1. คา่ตอบแทนใชส้อยและวสัดุ

  2. คา่สาธารณูปโภค

งบลงทนุ

      1. คา่ครภัุณฑ์

      2. คา่ทีด่นิส ิง่กอ่สรา้ง

งบเงนิอดุหนนุ

งบรายจา่ยอืน่

หมวดรายจา่ย

รวม กจิกรรมสง่เสรมิเกษตรเชงิรกุดา้นการประมง (Zoning by Agri map)

796,220 3,800 3,800

736,220 3,800 3,800

736,220 3,800 3,800

60,000

แผนงานบรูณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร

โครงการบรหิารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบรหิารจดัการเชงิรกุ 

(Agri-Map)



งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส านกังานประมงจงัหวดัยะลา (ปจ.ยะลา)

รวมท ัง้ส ิน้

งบบคุลากร

  1. เงนิเดอืนและคา่จา้งประจ า

    1.1 เงนิเดอืน

    1.2 คา่จา้งประจ า

  2. คา่ตอบแทนพนักงานราชการ

งบด าเนนิงาน

  1. คา่ตอบแทนใชส้อยและวสัดุ

  2. คา่สาธารณูปโภค

งบลงทนุ

      1. คา่ครภัุณฑ์

      2. คา่ทีด่นิส ิง่กอ่สรา้ง

งบเงนิอดุหนนุ

งบรายจา่ยอืน่

หมวดรายจา่ย

รวม กจิกรรมพฒันาเกษตรกรสู ่Smart Farmer รวม
กจิกรรมสนบัสนนุโครงการเกษตรทฤษฎใีหมด่า้นการ

ประมง
รวม

18,000 18,000 110,300 110,300 338,220

18,000 18,000 110,300 110,300 338,220

18,000 18,000 110,300 110,300 338,220

โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรือ่ง (Smart Farmer) โครงการพฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนื โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติสนิคา้เกษตร



งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส านกังานประมงจงัหวดัยะลา (ปจ.ยะลา)

รวมท ัง้ส ิน้

งบบคุลากร

  1. เงนิเดอืนและคา่จา้งประจ า

    1.1 เงนิเดอืน

    1.2 คา่จา้งประจ า

  2. คา่ตอบแทนพนักงานราชการ

งบด าเนนิงาน

  1. คา่ตอบแทนใชส้อยและวสัดุ

  2. คา่สาธารณูปโภค

งบลงทนุ

      1. คา่ครภัุณฑ์

      2. คา่ทีด่นิส ิง่กอ่สรา้ง

งบเงนิอดุหนนุ

งบรายจา่ยอืน่

หมวดรายจา่ย

กจิกรรมสง่เสรมิและบรหิารจดัการการผลติสนิคา้

ประมง
รวม กจิกรรมพฒันาคณุภาพสนิคา้ประมงสูม่าตรฐาน รวม กจิกรรมระบบสง่เสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่

338,220 11,900 11,900 110,000 110,000

338,220 11,900 11,900 110,000 110,000

338,220 11,900 11,900 110,000 110,000

โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติสนิคา้เกษตร โครงการยกระดบัคณุภาพมาตรฐานสนิคา้เกษตร โครงการระบบสง่เสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่



งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส านกังานประมงจงัหวดัยะลา (ปจ.ยะลา)

รวมท ัง้ส ิน้

งบบคุลากร

  1. เงนิเดอืนและคา่จา้งประจ า

    1.1 เงนิเดอืน

    1.2 คา่จา้งประจ า

  2. คา่ตอบแทนพนักงานราชการ

งบด าเนนิงาน

  1. คา่ตอบแทนใชส้อยและวสัดุ

  2. คา่สาธารณูปโภค

งบลงทนุ

      1. คา่ครภัุณฑ์

      2. คา่ทีด่นิส ิง่กอ่สรา้ง

งบเงนิอดุหนนุ

งบรายจา่ยอืน่

หมวดรายจา่ย

รวม กจิกรรมศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้ประมง รวม กจิกรรมปรบัปรงุทะเบยีนเกษตรกรผูเ้พาะเลีย้งสตัวน์ า้

204,000 204,000 7,900 7,900 7,900

144,000 144,000 7,900 7,900 7,900

144,000 144,000 7,900 7,900 7,900

60,000 60,000

โครงการศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร

แผนงานบรูณาการพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั

โครงการปรบัปรงุขอ้มลูทะเบยีนเกษตรกร



งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส านกังานประมงจงัหวดัยะลา (ปจ.ยะลา)

รวมท ัง้ส ิน้

งบบคุลากร

  1. เงนิเดอืนและคา่จา้งประจ า

    1.1 เงนิเดอืน

    1.2 คา่จา้งประจ า

  2. คา่ตอบแทนพนักงานราชการ

งบด าเนนิงาน

  1. คา่ตอบแทนใชส้อยและวสัดุ

  2. คา่สาธารณูปโภค

งบลงทนุ

      1. คา่ครภัุณฑ์

      2. คา่ทีด่นิส ิง่กอ่สรา้ง

งบเงนิอดุหนนุ

งบรายจา่ยอืน่

หมวดรายจา่ย

รวม
กจิกรรมสนบัสนนุโครงการพฒันาอนัเนือ่งมาจาก

พระราชด าร ิ

398,500 398,500 398,500

398,500 398,500 398,500

398,500 398,500 398,500

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความ

เหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม

โครงการสง่เสรมิการด าเนนิงานอนัเนือ่งมาจากพระราชด าร ิ


