คำนำ
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กองแผนงำน
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บประมาณ พ.ศ. 2560-2561
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ภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กรมประมง
ยอดรวมงบประมาณรายจ่าย

4,248,733,400 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือนและค่าจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

2,133,391,800
1,338,679,000
794,712,800
1,550,525,100
1,427,575,100
122,950,000
374,341,800
272,435,900
101,905,900
123,082,500
67,392,200

1

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2

แผนงานพื้นฐาน

กิจกรรมการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าสัตว์นาให้กับเกษตรกรในพืนที่
เหมาะสม

โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาหรับสินค้า
เกษตรทีส่ าคัญ

1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

ผลผลิตที่ 1 : การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้าในแหล่งน้าธรรมชาติ
กิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลโดยการจัดสร้างปะการังเทียม
กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์นา
กิจกรรมบริหารจัดการและควบคุมการทาประมง
กิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา
กิจกรรมพัฒนาตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย
แผนงานยุทธศาสตร์

1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการประมง
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสินค้าประมง
กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาสินค้าประมงให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทาง
อิเล็กิจกกรรมพั
ทรอนิกฒส์นาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รวมทัง้ สิ้น

แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/กิจกรรม
ค่าจ้างประจา

พนักงาน
ราชการ
รวม

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

งบดาเนินงาน
ค่า
สาธารณูปโภค
รวม

ค่าครุภัณฑ์

ทีด่ ินและ
สิ่งก่อสร้าง

งบลงทุน
รวม

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

รวม

หน่วย : บาท

50,000

50,000

2,436,000 1,119,200
7,498,000 14,397,300

9,934,000 15,516,500

5,575,600

259,330,200 39,995,400
20,085,000
139,256,700 34,196,200
51,048,500 5,799,200
9,600,000
39,340,000

14,397,100 297,286,200 283,824,600
4,343,800 55,814,200 51,871,700

41,191,300 116,525,900
562,800
5,695,500 53,543,600
35,445,800 44,802,100
50,000 5,350,000
12,267,400

48,585,000 214,357,500 327,628,700 112,226,000
7,393,700 97,831,600 68,298,500 72,230,600
6,891,700 90,510,600 66,121,500 71,930,600
1,671,000 19,808,400 34,342,600 4,088,000
246,700 10,860,000 7,067,300
2,535,000 38,563,300 15,678,800 23,873,600
205,000 4,944,200 4,720,800 1,680,000
2,234,000 16,280,700 4,312,000
54,000
42,289,000
502,000 7,321,000 2,177,000
300,000
502,000 7,321,000 2,177,000
300,000
41,191,300 116,525,900 259,330,200 39,995,400

1,061,545,500 309,112,000 745,998,200 2,116,655,700 28,702,500 32,025,400
1,061,545,500 309,112,000 745,998,200 2,116,655,700 28,702,500 32,025,400

3,555,200
21,945,300

25,500,500

72,800

72,800

72,800

72,800

601,083,500 167,757,600 41,031,500 208,789,100
112,029,700
414,800 20,599,100 21,013,900

9,784,000 26,500,000
7,870,000

100,000

100,000

100,000

1,570,500 3,164,100
454,100 16,914,800 104,022,900 25,128,000

42,988,800 85,151,400 128,140,200

1,593,600
16,460,700

62,083,600 87,176,000 149,259,600 104,122,900 25,128,000
19,094,800 2,024,600 21,119,400 104,022,900 25,128,000
19,094,800 2,024,600 21,119,400 104,022,900 25,128,000
1,040,500
1,040,500

457,042,800 42,988,800 85,151,400 128,140,200
20,647,800
232,692,000 21,996,300 78,782,500 100,778,800
137,095,600 18,424,500 6,368,900 24,793,400
15,000,000
51,607,400
2,568,000
2,568,000

702,797,200
245,754,400
235,454,400
59,910,000
18,174,000
80,650,700
11,550,000
22,826,700
42,343,000
10,300,000
10,300,000
457,042,800

60,727,900
60,727,900

3,555,200
22,018,100

25,573,300

846,156,600
140,913,600

585,283,000
20,647,800
333,470,800
161,989,000
15,000,000
54,175,400

981,307,700
396,024,700
385,724,700
60,950,500
18,174,000
83,814,800
157,615,700
22,826,700
42,343,000
10,300,000
10,300,000
585,283,000

2,177,383,600
2,177,383,600

1,061,545,500 309,112,000 745,998,200 2,116,655,700 93,207,200 575,352,200 674,458,600 117,801,600 1,460,819,600 261,451,200 134,077,400 395,528,600 117,506,900 51,628,000 4,142,138,800

เงินเดือน

งบบุคลากร

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมประมง จาแนกตามแผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/กิจกรรม
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ค่าวัสดุ

1,483,000 1,538,000
1,483,000 1,538,000
2,431,100 3,574,800
2,431,100 3,574,800
4,116,900 2,775,600
4,116,900 2,775,600
1,550,000 2,450,000
1,550,000 2,450,000
8,387,600 18,535,400
8,387,600 18,535,400

ค่าใช้สอย

3,000,000 27,911,600 7,481,400
3,000,000 27,911,600 7,481,400
7,377,700 144,957,600 171,668,000

385,000
385,000

908,800
908,800

ค่าตอบแทน

31,510,000
8,486,500
60,284,900
60,284,900
60,284,900

7,990,000
15,100,000
2,675,600 96,514,400
2,675,600 96,514,400
2,675,600 96,514,400

รวม

กิจกรรมแก้ไขปัญหาการเกิดโรคระบาดในกุ้ง
กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย
กิจกรรมแก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย

ค่าจ้างประจา

งบดาเนินงาน

7,377,700 144,957,600 171,668,000
7,132,300 106,658,400 84,095,400
15,400 9,083,200 44,296,700
230,000 6,126,000 3,279,400

เงินเดือน

พนักงาน
ราชการ

งบบุคลากร

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์นา
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการประมงสู่
ตลาดอาเซียน

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาพื้นทีโ่ ครงการหลวง
กิจกรรมสนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง
โครงการที่ 3 : โครงการตลาดเกษตรกร
กิจกรรมสนับสนุนเกษตรกรนาผลผลิตมาจาหน่ายที่ตลาดเกษตรกร
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์
โครงการที่ 5 : โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง
กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์นาแบบมีส่วนร่วม
โครงการที่ 6 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง
โครงการที่ 7 : โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ
กิจกรรมส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ
โครงการที่ 8 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
2. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้า
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/กิจกรรม

5,575,600
5,575,600
5,575,600

ค่า
สาธารณูปโภค

136,000
136,000

4,872,700 85,903,300
2,472,700 43,707,100
1,645,600
2,400,000 20,635,000

4,872,700 85,903,300

39,500,000
656,600
656,600
23,586,500 19,259,000
19,259,000
165,050,500 86,312,200 15,559,700 101,871,900
165,050,500 86,312,200 15,559,700 101,871,900
165,050,500 86,312,200 15,559,700 101,871,900

324,003,300 81,030,600
197,886,100 41,234,400
53,395,300
1,645,600
9,635,400 18,235,000

136,000
136,000

2,194,200
2,194,200

รวม

18,610,900 18,610,900
18,610,900 18,610,900

ทีด่ ินและ
สิ่งก่อสร้าง
206,000 1,988,200
206,000 1,988,200

ค่าครุภัณฑ์

38,393,000
38,393,000
324,003,300 81,030,600

3,021,000
3,021,000
6,914,700
6,914,700
6,892,500
6,892,500
4,000,000
4,000,000
27,308,000
27,308,000

รวม

งบลงทุน
รายจ่ายอื่น

500,000
500,000
500,000

2,000,000

1,914,000 26,000,000
1,914,000 24,000,000

1,914,000 26,000,000

3,460,000
3,460,000
4,410,000
4,410,000

เงินอุดหนุน

40,156,600
42,845,500
267,422,400
267,422,400
267,422,400

437,820,600
267,507,200
55,040,900
32,270,400

5,215,200
5,215,200
6,914,700
6,914,700
7,028,500
7,028,500
7,460,000
7,460,000
31,718,000
31,718,000
18,610,900
18,610,900
38,393,000
38,393,000
437,820,600

รวม

4

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

50,000

50,000
50,000

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
7. แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาทีด่ ินทากิน
โครงการ : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาทีด่ ินทากิน
ของเกษตรกร

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง

1,457,600
545,300
545,300
545,300
819,200
819,200
819,200
93,100
93,100
93,100

4. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
โครงการ : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
กิจกรรมพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
5. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
การวิจัยพื้นฐาน
โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาการประมง
กิจกรรมวิจัยพืนฐาน
การวิจัยประยุกต์
โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาการประมง
กิจกรรมวิจัยประยุกต์
การวิจัยพัฒนา
โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาการประมง
กิจกรรมวิจัยและพัฒนา
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับ
คุณภาพสินค้าหนึง่ ตาบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม

กิจกรรม เพิ่มศักยภาพด่านสินค้าประมงชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

1,000,000

566,400
1,000,000
1,000,000

9,060,000
9,060,000
9,060,000
13,571,000
4,714,000
4,714,000
4,714,000
8,548,700
8,548,700
8,548,700
308,300
308,300
308,300
566,400
566,400

8,220,000

366,000
8,220,000
8,220,000

900,000
900,000
900,000
17,880,700
5,654,600
5,654,600
5,654,600
11,544,700
11,544,700
11,544,700
681,400
681,400
681,400
366,000
366,000

1,305,600 14,189,700

รวม

กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ
โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ค่าจ้างประจา

งบดาเนินงาน

1,522,600 31,683,100 63,005,300
15,000 6,180,100 21,448,900
15,000 6,180,100 21,448,900
15,000 5,615,400 11,929,600
564,700 9,519,300
1,305,600 14,189,700
1,305,600 14,189,700

เงินเดือน

พนักงาน
ราชการ

งบบุคลากร

แผนงานบูรณาการ
1. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง
กิจกรรมจัดทาแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
2. แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
โครงการ : โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้าน
การประมง

แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/กิจกรรม
ค่า
สาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์

9,270,000

932,400
9,270,000
9,270,000

9,960,000
9,960,000
9,960,000
32,909,300
10,913,900
10,913,900
10,913,900
20,912,600
20,912,600
20,912,600
1,082,800
1,082,800
1,082,800
932,400
932,400

15,495,300

21,898,000

9,712,000
21,898,000
21,898,000

5,869,900 27,767,900

9,712,000
5,869,900 27,767,900
5,869,900 27,767,900

3,600,000

3,600,000
3,600,000

เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น
ทีด่ ินและ
รวม
สิ่งก่อสร้าง
96,211,000 31,610,000 5,869,900 37,479,900 3,600,000
27,644,000
27,644,000
17,560,000
10,084,000
15,495,300 9,712,000
9,712,000
15,495,300 9,712,000
9,712,000
รวม

งบลงทุน

9,270,000

4,532,400
9,270,000
9,270,000

9,960,000
9,960,000
9,960,000
32,909,300
10,913,900
10,913,900
10,913,900
20,912,600
20,912,600
20,912,600
1,082,800
1,082,800
1,082,800
4,532,400
4,532,400

27,767,900

25,207,300
27,767,900
27,767,900

137,290,900
27,644,000
27,644,000
17,560,000
10,084,000
25,207,300
25,207,300

รวม

5

กิจกรรม *
ค่าวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค
รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนงานบูรณาการ
1. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.1 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง
2. แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
2.1 โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง
- กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ
3.1 โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
- กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพืนฐานด่านตรวจสัตว์น้าในพืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
-

-

-

1. โครงการพัฒนาพื้นทีโ่ ครงการหลวง
- กิจกรรมสนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง
2. โครงการส่งเสริมการดาเนินงานอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
- กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

180,840,300

917,500
917,500
15,473,400
15,473,400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,305,600
1,305,600

6,195,700
1,305,600

6,195,700

60,772,700 459,452,800
6,195,700

1,728,000
1,728,000

-

-

-

14,534,400
14,534,400

16,568,500
14,534,400

16,568,500

479,533,400
16,568,500

1,998,000
1,998,000
29,042,500
29,042,500

7,021,000 119,548,500 180,840,300
4,121,800 60,563,300 34,891,600
2,899,200 58,985,200 145,948,700
1,728,000 16,390,900 31,040,500

37,495,100 33,751,900
7,021,000 119,548,500

-

-

-

-

-

-

-

-

122,950,000
48,958,300
73,991,700
-

-

-

-

15,840,000
15,840,000

22,764,200
15,840,000

22,764,200

999,758,900
22,764,200

2,915,500
2,915,500
46,243,900
46,243,900

430,359,800
148,535,000
281,824,800
49,159,400

71,247,000
430,359,800

122,950,000

ค่าใช้สอย

1,038,743,400 299,935,600 794,712,800 2,133,391,800
-

ค่าตอบแทน
122,950,000 1,550,525,100
71,247,000
71,247,000

รวม

งบดาเนินงาน

1,038,743,400 299,935,600 794,712,800 2,133,391,800 107,016,800 629,144,100 691,414,200
1,038,743,400 299,935,600 794,712,800 2,133,391,800 37,495,100 33,751,900
1,038,743,400 299,935,600 794,712,800 2,133,391,800 37,495,100 33,751,900
-

เงินเดือน

งบบุคลากร
พนักงาน
ค่าจ้าง
ประจา
ราชการ

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร
- กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้า
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดาเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ผลผลิต/กิจกรรม
รวมงบประมาณทัง้ สิ้น
แผนงานบุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
- กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านประมง
แผนงานพื้นฐานพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

งบรายจ่าย

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาแนกตามแผนงาน และงบรายจ่าย

รวม

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

รวมทัง้ สิ้น

หน่วย : บาท

-

-

-

-

-

-

225,999,900
-

2,119,500
2,119,500
5,233,800
5,233,800

39,082,700
24,358,500
14,724,200
7,353,300

39,082,700

14,619,300

14,619,300

14,619,300

-

-

-

45,382,900
-

-

56,523,000
3,668,500
52,854,500
-

56,523,000

14,619,300

14,619,300

14,619,300

-

-

-

271,382,800
-

2,119,500
2,119,500
5,233,800
5,233,800

14,764,200
14,764,200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12,615,000 41,228,000
-

-

95,605,700 110,467,500 11,400,000
28,027,000
67,578,700 110,467,500 11,400,000
7,353,300
14,764,200

14,619,300

14,619,300

14,619,300

15,840,000
15,840,000

22,764,200
15,840,000

22,764,200

1,324,984,700
22,764,200

5,035,000
5,035,000
66,241,900
66,241,900

647,833,000
176,562,000
471,271,000
71,276,900

2,204,638,800
95,605,700 110,467,500 11,400,000
647,833,000

272,435,900 101,905,900 374,341,800 123,082,500 67,392,200 4,248,733,400
2,204,638,800
2,204,638,800

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน
ทีด่ ินและ
สิ่งก่อสร้าง
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ผลผลิต/กิจกรรม
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบ
โลจิสติกส์
4.1 โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์
- กิจกรรมพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
5.1 โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
- กิจกรรมปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลียงสัตว์น้า
6. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
6.1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
ด้านการประมง
- กิจกรรมพัฒนาระบบโครงสร้างพืนฐานและปัจจัยเอือที่สนับสนุนการวิจัย
และนวัตกรรม
6.2 โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมประมง
- กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อป้องกันและจัดการภัยพิบัติ
- กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม
6.3 โครงการวิจัยและนวัตกรรมสร้างความเข้มแข็ง
ด้านการประมง
- กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งตามยุทธศาสตร์ประเทศ
6.4 โครงการวิจัยและพัฒนาการประมง
- กิจกรรมวิจัยประยุกต์
- กิจกรรมวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างหรือสะสมองค์ความรู้
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
7.1 โครงการจัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน
- กิจกรรมจัดระเบียบการประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน
7.2 โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง
- กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้าแบบมีส่วนร่วม
7.3 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
- กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
7.4 โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
- กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์

กิจกรรม *

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เงินเดือน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบบุคลากร
พนักงาน
ค่าจ้าง
ประจา
ราชการ
รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

673,000

449,000
264,000
185,000
673,000

-

4,207,600
4,207,600
4,207,600
13,657,000
-

-

-

-

ค่าใช้สอย

597,000

589,000
230,000
359,000
597,000

-

967,400
967,400
967,400
10,050,300
-

-

-

-

ค่าวัสดุ

2,734,000
-

18,802,300
5,679,400
5,679,400

4,430,000
7,525,400
7,525,400

1,360,000 12,535,000
8,864,300
720,000 6,450,000
6,147,100
640,000
6,085,000
2,717,200
59,340,700 432,724,900 428,582,800
40,295,700 186,532,000 152,133,300
40,295,700 186,532,000 152,133,300
1,736,000
4,384,000
1,736,000
4,384,000
2,734,000 18,802,300
4,430,000

72,000

72,000

-

1,432,000
-

-

-

-

ค่าตอบแทน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ค่า
สาธารณูปโภค

งบดาเนินงาน

-

-

-

25,966,300
13,204,800
13,204,800

22,759,300
13,317,100
9,442,200
920,648,400
378,961,000
378,961,000
6,120,000
6,120,000
25,966,300

1,342,000

1,038,000
494,000
544,000
1,342,000

-

5,175,000
5,175,000
5,175,000
25,139,300
-

รวม

-

200,642,300
161,149,000
161,149,000
-

-

-

10,291,600

10,395,600
10,395,600
10,395,600
10,291,600
10,291,600

4,670,400

4,670,400

4,670,400

ค่าครุภัณฑ์

-

-

10,291,600

10,395,600
10,395,600
10,395,600
10,291,600
10,291,600

4,670,400

4,670,400

4,670,400

รวม

-

-

30,763,600 231,405,900
19,116,200 180,265,200
19,116,200 180,265,200
-

-

-

-

-

-

-

-

งบลงทุน
ทีด่ ินและ
สิ่งก่อสร้าง

-

-

-

-

-

-

-

รายจ่ายอื่น

1,342,000

1,038,000
494,000
544,000
1,342,000

10,291,600

15,570,600
15,570,600
15,570,600
35,430,900
10,291,600

4,670,400

4,670,400

4,670,400

รวมทัง้ สิ้น

-

-

25,966,300
13,204,800
13,204,800

22,759,300
13,317,100
9,442,200
10,115,000 41,228,000 1,203,397,300
18,728,000
577,954,200
18,728,000
577,954,200
3,500,000
9,620,000
3,500,000
9,620,000
25,966,300

-

-

-

-

-

-

-

เงินอุดหนุน
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- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

ผลผลิต/กิจกรรม
7.5 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
- กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
- กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและเชือดือยา
7.6 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
- กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
7.7 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
- กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง
7.8 โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง
- กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map)
7.9 โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
- กิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง
8. แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาทีด่ ินทากิน
8.1 โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาทีด่ ินทากินของ
เกษตรกร
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง
9. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
9.1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพ
สินค้าหนึง่ ตาบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม

กิจกรรม *

-

-

-

-

-

-

-

เงินเดือน

-

-

-

-

-

-

-

งบบุคลากร
พนักงาน
ค่าจ้าง
ประจา
ราชการ
รวม

-

-

-

-

-

-

-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

-

-

-

-

1,834,200
1,834,200
522,000
522,000

195,000

390,000

390,000

972,000
390,000

972,000
972,000

7,552,200
7,552,200
13,646,800
13,646,800

8,193,900

610,000

610,000

8,220,000
610,000

8,220,000
8,220,000

9,793,100
9,793,100
41,441,300
41,441,300

19,835,100

10,641,300 125,714,300 179,760,400
10,400,300 106,681,400 99,113,000
241,000 19,032,900 80,647,400
3,118,500 64,868,000
9,280,200
3,118,500 64,868,000
9,280,200
195,000 8,193,900 19,835,100

ค่าตอบแทน

-

-

-

-

-

-

-

ค่า
สาธารณูปโภค

งบดาเนินงาน

1,000,000

1,000,000

9,192,000
1,000,000

9,192,000
9,192,000

19,179,500
19,179,500
55,610,100
55,610,100

28,224,000

316,116,000
216,194,700
99,921,300
77,266,700
77,266,700
28,224,000

รวม

-

-

-

-

-

-

39,493,300
29,453,600
10,039,700
-

ค่าครุภัณฑ์

-

-

-

-

-

-

11,647,400
11,647,400
-

งบลงทุน
ทีด่ ินและ
สิ่งก่อสร้าง

-

-

-

-

-

-

51,140,700
41,101,000
10,039,700
-

รวม

รายจ่ายอื่น

2,500,000

2,500,000

2,500,000

-

-

6,615,000

-

-

-

-

-

-

22,500,000
22,500,000
6,615,000
-

เงินอุดหนุน

3,500,000

3,500,000

9,192,000
3,500,000

9,192,000
9,192,000

19,179,500
19,179,500
55,610,100
55,610,100

34,839,000

389,756,700
279,795,700
109,961,000
77,266,700
77,266,700
34,839,000

รวมทัง้ สิ้น

เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561
จําแนกตามงบรายจ่ายและสัดส่วนของงบประมาณ
งบรายจ่าย-รายการ
รวมทั้งสิ้น
1. งบบุค ลากร
1.1 เงินเดือน
1.2 ค่าจ้างประจํา
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดําเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
2.2 ค่าใช้สอย
2.3 ค่าวัสดุ
2.4 ค่าสาธารณูป โภค
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภ ัณฑ์
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
4. งบเงินอุด หนุน
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
5. งบรายจ่ายอื่น
5.1 รายจ่ายอื่น

ปี 2560
งบประมาณ
ที่ได้รับ
4,176,718,800
2,116,655,700
1,061,545,500
309,112,000
745,998,200
1,495,399,600
93,207,200
609,932,200
674,458,600
117,801,600
395,528,600
261,451,200
134,077,400
117,506,900
117,506,900
51,628,000
51,628,000

สัด ส่วนของ
งบประมาณ
100.00
50.68
25.42
7.40
17.86
35.80
2.23
14.60
16.15
2.82
9.47
6.26
3.21
2.81
2.81
1.24
1.24
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ปี 2561
งบประมาณ
ที่ได้รับ
4,248,733,400
2,133,391,800
1,038,743,400
299,935,600
794,712,800
1,550,525,100
107,016,800
629,144,100
691,414,200
122,950,000
374,341,800
272,435,900
101,905,900
123,082,500
123,082,500
67,392,200
67,392,200

สัด ส่วนของ
งบประมาณ

จํานวน
+เพิ่ม -ลด

100.00 72,014,600
50.21 16,736,100
24.45 -22,802,100
7.06
-9,176,400
18.70 48,714,600
36.49 55,125,500
2.52 13,809,600
14.81 19,211,900
16.27 16,955,600
2.89
5,148,400
8.81 -21,186,800
6.41 10,984,700
2.40 -32,171,500
2.90
5,575,600
2.90
5,575,600
1.59 15,764,200
1.59 15,764,200

เปอร์เซ็นต์
+เพิ่ม -ลด
1.72
0.79
-2.15
-2.97
6.53
3.69
14.82
3.15
2.51
4.37
-5.36
4.20
-23.99
4.74
4.74
30.53
30.53

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน
หน่วยงาน
สานักงานเลขานุการกรม

ผู้เชี่ยวชาญส่วนกลาง

กองกฏหมาย

กองการเจ้าหน้าที่

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
แผนงานบุคลากร
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านประมง
แผนงานพื้นฐาน
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต : ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร
แผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
โครงการ : โครงการจัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน
กิจกรรมจัดระเบียบการประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน
รวม
แผนงานพื้นฐาน
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต : ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร
รวม
แผนงานบุคลากร
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านประมง
แผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
โครงการ : โครงการจัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน
กิจกรรมจัดระเบียบการประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
รวม
แผนงานบุคลากร
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านประมง
แผนงานพื้นฐาน
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต : ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร
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งบประมาณ
(บาท)
14,118,100
14,118,100
14,118,100
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
18,900,000
18,900,000
18,900,000
18,900,000
34,768,100
1,400,000
1,400,000
1,400,000
1,400,000
1,400,000
6,152,180
6,152,180
6,152,180
4,001,800
4,001,800
3,180,800
3,180,800
821,000
821,000
10,153,980
9,220,260
9,220,260
9,220,260
4,705,000
4,705,000
4,705,000
4,705,000

หน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่ (ต่อ)

กองคลัง

กองควบคุมการค้าสัตว์น้าและ
ปัจจัยการผลิต

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
แผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
โครงการ : โครงการจัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน
กิจกรรมจัดระเบียบการประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน
รวม
แผนงานบุคลากร
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านประมง
แผนงานพื้นฐาน
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต : ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร
กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้า
แผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
รวม
แผนงานบุคลากร
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านประมง
แผนงานพื้นฐาน
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต : ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร
กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้า
แผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพืนฐานด่านตรวจสัตว์น้าในพืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรมพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์

10

งบประมาณ
(บาท)
2,850,000
2,850,000
2,850,000
2,850,000
16,775,260
1,355,170,300
1,355,170,300
1,355,170,300
26,617,800
26,617,800
26,617,800
617,800
26,000,000
3,400,000
3,400,000
3,400,000
3,400,000
1,385,188,100
21,770,410
21,770,410
21,770,410
3,556,000
3,556,000
3,556,000
2,016,000
1,540,000
85,622,900
14,619,300
14,619,300
14,619,300
4,670,400
4,670,400
4,670,400

หน่วยงาน
กองควบคุมการค้าสัตว์น้าและ
ปัจจัยการผลิต (ต่อ)

กองโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริและกิจกรรมพิเศษ

กองตรวจการประมง

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
โครงการ : โครงการจัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน
กิจกรรมจัดระเบียบการประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและเชือดือยา
รวม
แผนงานบุคลากร
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านประมง
แผนงานพื้นฐาน
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต : ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร
แผนงานยุทธศาสตร์
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดาเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
กิจกรรมสนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง
โครงการ : โครงการส่งเสริมการดาเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
แผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง
แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทากิน
โครงการ : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทากินของ
เกษตรกร
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง
รวม
แผนงานบุคลากร
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านประมง
แผนงานพื้นฐาน
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต : ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง
กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้า
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งบประมาณ
(บาท)
66,333,200
20,830,400
20,830,400
45,502,800
38,742,800
6,760,000
110,949,310
54,128,610
54,128,610
54,128,610
5,955,000
5,955,000
5,955,000
5,955,000
65,211,600
65,211,600
2,915,500
2,915,500
62,296,100
62,296,100
30,792,000
21,600,000
21,600,000
21,600,000
9,192,000
9,192,000
9,192,000
156,087,210
47,608,350
47,608,350
47,608,350
5,883,400
5,883,400
5,883,400
5,883,400

หน่วยงาน
กองตรวจการประมง (ต่อ)

กองตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าประมง

กองนโยบายและยุทธศาสตร์
พัฒนาการประมง

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
แผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
โครงการ : โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง
กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
โครงการ : โครงการจัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน
กิจกรรมจัดระเบียบการประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน
รวม
แผนงานบุคลากร
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านประมง
แผนงานพื้นฐาน
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต : ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร
แผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้าน
การประมง
กิจกรรมพัฒนาระบบโครงสร้างพืนฐานและปัจจัยเอือที่สนับสนุนการวิจัยและ
นวัตกรรม
โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาการประมง
กิจกรรมวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างหรือสะสมองค์ความรู้
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
โครงการ : โครงการจัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน
กิจกรรมจัดระเบียบการประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและเชือดือยา
รวม
แผนงานบุคลากร
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านประมง
แผนงานพื้นฐาน
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต : ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร
กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้า
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งบประมาณ
(บาท)
270,112,500
11,520,000
11,520,000
11,520,000
258,592,500
258,592,500
258,592,500
323,604,250
52,666,560
52,666,560
52,666,560
3,341,200
3,341,200
3,341,200
3,341,200
57,324,100
2,077,600
1,324,800
1,324,800
752,800
752,800
55,246,500
11,351,000
11,351,000
43,895,500
35,093,500
8,802,000
113,331,860
4,867,220
4,867,220
4,867,220
44,349,600
44,349,600
44,349,600
32,849,600
11,500,000

หน่วยงาน
กองนโยบายและยุทธศาสตร์
พัฒนาการประมง (ต่อ)

กองบริหารจัดการทรัพยากร
และกาหนดมาตรการ

กองบริหารจัดการเรือประมง
และการทาการประมง

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
แผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
โครงการ : โครงการจัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน
กิจกรรมจัดระเบียบการประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน
โครงการ : โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง
กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้าแบบมีส่วนร่วม
โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์
โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง
โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง
กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map)
โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
กิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง
รวม
แผนงานบุคลากร
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านประมง
แผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
โครงการ : โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง
กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
โครงการ : โครงการจัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน
กิจกรรมจัดระเบียบการประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน
รวม
แผนงานบุคลากร
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านประมง
แผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
โครงการ : โครงการจัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน
กิจกรรมจัดระเบียบการประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน
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งบประมาณ
(บาท)
215,712,900
215,712,900
1,620,000
1,620,000
9,620,000
9,620,000
23,370,300
23,370,300
11,884,400
11,884,400
69,540,000
69,540,000
32,016,600
32,016,600
17,261,600
17,261,600
50,400,000
50,400,000
264,929,720
4,400,720
4,400,720
4,400,720
6,240,000
4,320,000
4,320,000
4,320,000
1,920,000
1,920,000
1,920,000
10,640,720
5,939,140
5,939,140
5,939,140
27,098,000
27,098,000
25,810,000
25,810,000

หน่วยงาน

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

กองบริหารจัดการเรือประมงและ โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
การทาการประมง (ต่อ)
กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
รวม
กองประมงต่างประเทศ
แผนงานบุคลากร
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านประมง
แผนงานพื้นฐาน
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต : ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง
กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้า
แผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
โครงการ : โครงการจัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน
กิจกรรมจัดระเบียบการประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
รวม
กองแผนงาน
แผนงานบุคลากร
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านประมง
แผนงานพื้นฐาน
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต : ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร
แผนงานยุทธศาสตร์
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดาเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ : โครงการส่งเสริมการดาเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
แผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
โครงการ : โครงการจัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน
กิจกรรมจัดระเบียบการประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน
รวม
สานักงานประมงจังหวัด
แผนงานบุคลากร
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านประมง
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งบประมาณ
(บาท)
1,288,000
1,288,000
33,037,140
3,435,180
3,435,180
3,435,180
110,467,500
110,467,500
110,467,500
110,467,500
27,168,000
27,168,000
4,668,000
4,668,000
22,500,000
22,500,000
141,070,680
6,813,080
6,813,080
6,813,080
7,231,200
7,231,200
7,231,200
7,231,200
1,972,000
1,972,000
1,972,000
1,972,000
4,034,700
4,034,700
4,034,700
4,034,700
20,050,980
70,993,750
70,993,750
70,993,750

หน่วยงาน
สานักงานประมงจังหวัด (ต่อ)

กองพัฒนาระบบการรับรอง
มาตรฐานสินค้าประมงและ
หลักฐานเพื่อการสืบค้น

กองวิจัยและพัฒนา
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
แผนงานพื้นฐาน
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต : ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร
กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้า
แผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
โครงการ : โครงการจัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน
กิจกรรมจัดระเบียบการประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน
รวม
แผนงานบุคลากร
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านประมง
แผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
โครงการ : โครงการจัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน
กิจกรรมจัดระเบียบการประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
รวม
แผนงานบุคลากร
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านประมง
แผนงานพื้นฐาน
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต : ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร
กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้า
แผนงานยุทธศาสตร์
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดาเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
กิจกรรมสนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง
โครงการ : โครงการส่งเสริมการดาเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
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งบประมาณ
(บาท)
29,020,200
29,020,200
29,020,200
17,670,000
11,350,200
24,380,000
24,380,000
24,380,000
24,380,000
124,393,950
1,830,760
1,830,760
1,830,760
13,715,000
13,715,000
6,980,000
6,980,000
6,735,000
6,735,000
15,545,760
159,044,250
159,044,250
159,044,250
32,707,400
32,707,400
32,707,400
26,127,900
6,579,500
2,065,000
2,065,000
2,022,000
2,022,000
43,000
43,000

หน่วยงาน
กองวิจัยและพัฒนา
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด (ต่อ)

กองวิจัยและพัฒนา
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
แผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาการประมง
กิจกรรมวิจัยประยุกต์
กิจกรรมวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างหรือสะสมองค์ความรู้
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
โครงการ : โครงการจัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน
กิจกรรมจัดระเบียบการประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและเชือดือยา
รวม
แผนงานบุคลากร
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านประมง
แผนงานพื้นฐาน
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต : ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร
กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้า
แผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้าน
การประมง
กิจกรรมพัฒนาระบบโครงสร้างพืนฐานและปัจจัยเอือที่สนับสนุนการวิจัยและ
นวัตกรรม
โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมสร้างความเข้มแข็งด้านการประมง
กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งตามยุทธศาสตร์ประเทศ
โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาการประมง
กิจกรรมวิจัยประยุกต์
กิจกรรมวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างหรือสะสมองค์ความรู้
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
โครงการ : โครงการจัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน
กิจกรรมจัดระเบียบการประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและเชือดือยา
รวม
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งบประมาณ
(บาท)
65,303,060
2,993,560
2,993,560
1,671,560
1,322,000
62,309,500
2,400,000
2,400,000
59,909,500
59,609,500
300,000
259,119,710
112,257,500
112,257,500
112,257,500
54,080,300
54,080,300
54,080,300
32,970,900
21,109,400
77,066,300
3,264,400
120,000
120,000
290,000
290,000
2,854,400
1,078,500
1,775,900
73,801,900
11,777,600
11,777,600
62,024,300
43,313,400
18,710,900
243,404,100

หน่วยงาน

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมสัตว์น้า

แผนงานบุคลากร
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านประมง
แผนงานพื้นฐาน
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต : ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร
แผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมประมง
กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อป้องกันและจัดการภัยพิบัติ
กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม
โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาการประมง
กิจกรรมวิจัยประยุกต์
กิจกรรมวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างหรือสะสมองค์ความรู้
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพ
สินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
รวม
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
แผนงานบุคลากร
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านประมง
แผนงานพื้นฐาน
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต : ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร
กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้า
แผนงานยุทธศาสตร์
โครงการ : โครงการส่งเสริมการดาเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ

17

งบประมาณ
(บาท)
9,951,950
9,951,950
9,951,950
4,073,400
4,073,400
4,073,400
4,073,400
8,627,700
2,077,700
1,038,000
494,000
544,000
1,039,700
810,500
229,200
3,050,000
3,050,000
3,050,000
3,500,000
3,500,000
3,500,000
22,653,050
86,288,290
86,288,290
86,288,290
87,223,800
87,223,800
87,223,800
1,552,800
85,671,000
821,000
821,000
821,000

หน่วยงาน

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
แผนงานบูรณาการ
(ต่อ)
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้าน
การประมง
กิจกรรมพัฒนาระบบโครงสร้างพืนฐานและปัจจัยเอือที่สนับสนุนการวิจัยและ
นวัตกรรม
โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาการประมง
กิจกรรมวิจัยประยุกต์
กิจกรรมวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างหรือสะสมองค์ความรู้
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
โครงการ : โครงการจัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน
กิจกรรมจัดระเบียบการประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
รวม
กองวิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด
แผนงานบุคลากร
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านประมง
แผนงานพื้นฐาน
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต : ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร
กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้า
แผนงานยุทธศาสตร์
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดาเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
กิจกรรมสนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง
โครงการ : โครงการส่งเสริมการดาเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
แผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้าน
การประมง
กิจกรรมพัฒนาระบบโครงสร้างพืนฐานและปัจจัยเอือที่สนับสนุนการวิจัยและ
นวัตกรรม
โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาการประมง
กิจกรรมวิจัยประยุกต์
กิจกรรมวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างหรือสะสมองค์ความรู้
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งบประมาณ
(บาท)
91,711,300
9,422,400
1,207,800
1,207,800
8,214,600
6,861,100
1,353,500
82,288,900
61,499,400
61,499,400
20,789,500
20,789,500
266,044,390
75,986,460
75,986,460
75,986,460
148,677,600
148,677,600
148,677,600
2,325,200
146,352,400
1,207,300
1,207,300
97,500
97,500
1,109,800
1,109,800
18,206,840
11,539,840
7,011,000
7,011,000
4,528,840
1,276,040
3,252,800

หน่วยงาน

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

กองวิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
(ต่อ)
โครงการ : โครงการจัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน
กิจกรรมจัดระเบียบการประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
รวม
กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรม
แผนงานบุคลากร
สัตว์น้า
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านประมง
แผนงานพื้นฐาน
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต : ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร
กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้า
แผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้าน
การประมง
กิจกรรมพัฒนาระบบโครงสร้างพืนฐานและปัจจัยเอือที่สนับสนุนการวิจัยและ
นวัตกรรม
โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมสร้างความเข้มแข็งด้านการประมง
กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งตามยุทธศาสตร์ประเทศ
โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาการประมง
กิจกรรมวิจัยประยุกต์
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
รวม
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพ
แผนงานบุคลากร
สัตว์น้า
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านประมง
แผนงานพื้นฐาน
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต : ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร
กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้า
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งบประมาณ
(บาท)
6,667,000
4,429,000
4,429,000
2,238,000
2,238,000
244,078,200
22,535,950
22,535,950
22,535,950
23,675,400
23,675,400
23,675,400
371,400
23,304,000
4,672,000
2,792,000
628,000
628,000
1,052,000
1,052,000
1,112,000
1,112,000
1,880,000
1,880,000
1,880,000
50,883,350
8,235,480
8,235,480
8,235,480
1,517,300
1,517,300
1,517,300
600,000
917,300

หน่วยงาน
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพ
สัตว์น้า (ต่อ)

กองวิจัยและพัฒนาอาหาร
สัตว์น้า

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
แผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและเชือดือยา
รวม
แผนงานบุคลากร
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านประมง
แผนงานพื้นฐาน
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต : ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร
กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้า
แผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาการประมง
กิจกรรมวิจัยประยุกต์
กิจกรรมวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างหรือสะสมองค์ความรู้
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
รวม
แผนงานบุคลากร
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านประมง
แผนงานพื้นฐาน
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต : ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร
กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้า
แผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
โครงการ : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
กิจกรรมปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลียงสัตว์น้า
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
โครงการ : โครงการจัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน
กิจกรรมจัดระเบียบการประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน
รวม
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งบประมาณ
(บาท)
73,061,800
73,061,800
73,061,800
8,000,000
65,061,800
82,814,580
9,103,730
9,103,730
9,103,730
1,315,600
1,315,600
1,315,600
599,200
716,400
10,935,400
1,263,400
1,263,400
507,400
756,000
9,672,000
9,672,000
9,672,000
21,354,730
4,545,780
4,545,780
4,545,780
2,779,000
2,779,000
2,779,000
979,000
1,800,000
26,130,600
15,570,600
15,570,600
15,570,600
10,560,000
10,560,000
10,560,000
33,455,380

หน่วยงาน
สานักงานประมงพื้นที่
กรุงเทพมหานคร

กองควบคุมการประมงนอก
น่านน้าและการขนถ่ายสัตว์น้า

กลุ่มตรวจสอบภายใน

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
แผนงานบุคลากร
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านประมง
แผนงานพื้นฐาน
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต : ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร
แผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
โครงการ : โครงการจัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน
กิจกรรมจัดระเบียบการประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน
รวม
แผนงานบุคลากร
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านประมง
แผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
โครงการ : โครงการจัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน
กิจกรรมจัดระเบียบการประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน
รวม
แผนงานบุคลากร
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านประมง
แผนงานพื้นฐาน
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต : ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร
แผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
รวม
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งบประมาณ
(บาท)
2,130,660
2,130,660
2,130,660
685,800
685,800
685,800
685,800
516,000
516,000
516,000
516,000
3,332,460
1,374,800
1,374,800
1,374,800
5,160,000
5,160,000
5,160,000
5,160,000
6,534,800
956,080
956,080
956,080
73,600
73,600
73,600
73,600
920,000
920,000
920,000
920,000
1,949,680

หน่วยงาน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
แผนงานบุคลากร
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านประมง
แผนงานพื้นฐาน
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต : ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร
แผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
รวม

22

งบประมาณ
(บาท)
750,960
750,960
750,960
178,000
178,000
178,000
178,000
985,000
985,000
985,000
985,000
1,913,960
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โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

บูรณาการส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนา

โครงการวิจัยและพัฒนาการประมง

โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและ
บูรณาการจัดการปัญหา
การค้ามนุษย์ด้านการประมง
แรงงานต่างด้าวและการค้า
มนุษย์
โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไข
บูรณาการจัดการปัญหา
ปัญหาที่ดินทากินของเกษตรกร
ที่ดินทากิน
บูรณาการพัฒนาพื้นที่เขต โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดน
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เศรษฐกิจพิเศษ
โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่ง
ฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม

บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัล

บูรณาการขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

แผนงาน

บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัล

บูรณาการขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

แผนงาน

โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

8 วิจัยประยุกต์
9 วิจัยพื้นฐาน
10 วิจัยและพัฒนา
บูรณาการวิจัยและ
นวัตกรรม

7 วิจัยประยุกต์
8 วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างหรือสะสมองค์ความรู้
โครงการวิจัยและนวัตกรรมสร้างความเข้มแข็ง 9 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งตาม
ด้านการประมง
ยุทธศาสตร์ประเทศ
โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม 10 พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อป้องกันและจัดการภัยพิบัติ
ประมง
11 วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการ 12 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยเอื้อที่
วิจัยและนวัตกรรมด้านการประมง
สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
โครงการวิจัยและพัฒนาการประมง

5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด่านตรวจสัตว์น้าในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
6 ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

4 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง

3 จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
ด้านการประมง

2 ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กิจกรรม
ผลผลิต/โครงการ
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัด 1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง
ชายแดนภาคใต้

โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและ
บูรณาการจัดการปัญหา
การค้ามนุษย์ด้านการประมง
แรงงานต่างด้าวและการค้า
มนุษย์
5 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง
โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไข
บูรณาการจัดการปัญหา
ปัญหาที่ดินทากินของเกษตรกร
ที่ดินทากิน
6 เพิ่มศักยภาพด่านสินค้าประมงชายแดนเพื่อรองรับ บูรณาการพัฒนาพื้นที่เขต โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เศรษฐกิจพิเศษ
7 ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่ง
ฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม

4 จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
ด้านการประมง

3 พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมูล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กิจกรรม
ผลผลิต/โครงการ
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัด 1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง
ชายแดนภาคใต้
2 จัดทาแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ***

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561

24

ยุทธศาสตร์พัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืน และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เกษตรกรอย่างเป็นระบบ

ยุทธศาสตร์อนุรกั ษ์ ฟื้นฟู
และป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ประสิทธิภาพการผลิต
การสร้างมูลค่าสินค้า
เกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร

แผนงาน

17 พัฒนาเกษตรอินทรีย์

โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ
สาหรับสินค้าเกษตรที่สาคัญ

22 การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตร
เศรษฐกิจ ***
23 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรที่
เพาะปลูกในพื้นที่เหมาะสม ***
โครงการตลาดเกษตรกร
24 สนับสนุนเกษตรกรนาผลผลิตมาจาหน่ายที่ตลาด
เกษตรกร *
โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
25 สนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง **
โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 20 ส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ***

โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง 18 สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้าแบบมีส่วนร่วม
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ 19 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
ผลิตสินค้าเกษตร
ประมง
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 21 ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์

15 แก้ไขปัญหาการเกิดโรคระบาดในกุ้ง *
โครงการแก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย 16 ดาเนินการเพื่อรองรับกฎระเบียบของประเทศ
คู่ค้า

14 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้า

12 เพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการ ประมงสู่ตลาดอาเซียน *
13 ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กิจกรรม
ผลผลิต/โครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 11 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร *

โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์

16 พัฒนาเกษตรอินทรีย์

(พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

(บริหารจัดการและควบคุมการทาประมง)

โครงการจัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน 15 จัดระเบียบการประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน

(แก้ไขปัญหาการเกิดโรคระบาดในกุ้ง)

14 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และเชื้อดื้อยา

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 13 ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง

กิจกรรม

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart 19 พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
Farmer)
โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
22 สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง

โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง 21 ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by
Agri map)

โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง 17 สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้าแบบมีส่วนร่วม
บูรณาการพัฒนาศักยภาพ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ 18 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
การผลิตภาคเกษตร
ผลิตสินค้าเกษตร
ประมง
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 20 ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

แผนงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผลผลิต/โครงการ

25

* ยุบกิจกรรม
** ย้ายกิจกรรม
*** ยกเลิกกิจกรรม

พื้นฐานบุคลากรภาครัฐ
พัฒนาศักยภาพการผลิต
ภาคเกษตร

พื้นฐานด้านการจัดการน้า
และสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวติ ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

พื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

แผนงาน

34 บริหารจัดการและควบคุมการทาประมง *
35 ฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา
36 พัฒนาตามแผนแม่บทการจัดการประมง
ทะเลไทย
37 ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลโดยการจัดสร้าง
งเทียม ฐด้านประมง
38 ปะการั
บุคลากรภาครั
บุคลากรภาครัฐพัฒนา
ศักยภาพการผลิตภาค
เกษตร

27 พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากร
สัตว์น้า

ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
28 บุคลากรภาครัฐด้านประมง
พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

หมายถึง กิจกรรมนั้นยังดาเนินการอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แต่เป็นระดับกิจกรรมย่อย (จานวน 5 กิจกรรม)
หมายถึง ย้ายจากจากแผนงาน โครงการ/ผลผลิตเดิมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปอยู่ในแผนงาน โครงการ/ผลผลิตใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จานวน 2 กิจกรรม)
หมายถึง กิจกรรมนั้นไม่ได้ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จานวน 5 กิจกรรม)

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้าในแหล่งน้า
ธรรมชาติ

31 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าประมง

(เพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการ ประมงสู่ตลาดอาเซียน)

26 พัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร

25 สนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง

32 สนับสนุนการพัฒนาสินค้าประมงให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน ***
33 ผลิตพันธุ์สัตว์น้า

ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านประมง

โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

โครงการส่งเสริมการดาเนินงานอันเนื่องมาจาก 24 สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
พระราชดาริ

(สนับสนุนเกษตรกรนาผลผลิตมาจาหน่ายที่ตลาด
เกษตรกร)

พื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ
ดาเนินงานตามแนวทาง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

บูรณาการพัฒนาด้าน
คมนาคมและระบบ
โลจิสติกส์

แผนงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กิจกรรม
ผลผลิต/โครงการ
โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยง 23 พัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทาง
ทางอิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์

30 ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการประมง

29 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

เกษตรกรได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 27 พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer **
28 สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กิจกรรม
ผลผลิต/โครงการ
โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยง 26 พัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทาง
ทางอิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์

เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมประมง
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
4,176,718,800 บาท
4,248,733,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
1. วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการประมงที่ยั่งยืน
2. พันธกิจ
ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านการประมง เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้า
ควบคุมการประมง การผลิตสัตว์น้า และสินค้าประมงที่มีมาตรฐานถูกสุขอนามัยให้มี
ปริมาณเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
ตลอดจนป้องกันมิให้มีการท้าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อนุรักษ์และบริหาร
จัดการทรัพยากรประมงและสัตว์น้าให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้าให้อยู่ในระดับที่ท้าการประมงได้อย่างยั่งยืน รวมท้งส่งเสริม
พัฒนาการเพาะเลียงสัตว์น้าให้เกษตรกรมีผลผลิตสัตว์น้าเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึน และ
ต้นทุนการเพาะเลียงสัตว์น้าเฉลี่ยต่อไร่ลดลง เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ภาคการประมงของประเทศ

26

27

ราย

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีฐานข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าเชิงแผนที่

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ
ร้อยละ
ไร่

ร้อยละ

ร้อยละ

หน่วยนับ

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ตัวชี้วัด
รวมทั้งสิ้น
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมประมง
รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
เสริมสร้างความมั่นคงด้านการเกษตร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายได้จากการทาประมงเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้า
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รักษาระดับศักย์การผลิตสูงสุดของสัตว์น้า
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าสินค้าประมงเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ต้นทุนการผลิตสินค้าประมงลดลง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรรมด้านการประมงเพิ่มขึ้น

540.0818
-

654.7753
-

540,000

922.7886
-

540,000

1,030.5910
-

540,000

1,130.7407
-

540,000

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
4,176.7188
4,248.7334
4,946.2026
5,352.7068
5,594.6613
4,176.7188
4,248.7334
4,946.2026
5,352.7068
5,594.6613
4,176.7188
4,248.7334
4,946.2026
5,352.7068
5,594.6613
4,176.7188
4,248.7334
4,946.2026
5,352.7068
5,594.6613
27.6440
22.7642
30.2085
30.2085
30.2085
3
3
3
3
27.6440
22.7642
30.2085
30.2085
30.2085
522.5922
593.7942
780.1143
819.6719
822.0909
100
100
100
100
522.5922
593.7942
780.1143
819.6719
822.0909
540.0818
654.7753
922.7886
1,030.5910
1,130.7407
3
3
3
3
3
3
3
3
35,000
35,000
35,000
35,000

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ /ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า จาแนกตามแหล่งเงิน
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เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ตัวชี้วัด
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานผ่านเกณฑ์
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
พัฒนาด้านสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
เพิ่มศักยภาพการผลิต
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ต้นทุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเฉลี่ยต่อไร่
ลดลง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยีด้านการประมงมีความรู้เพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กรม
ประมงกาหนด
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลผลิตสัตว์น้าเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

คะแนน

หน่วยนับ

-

80
647.8330
124.9279
3
124.9279
-

741.2126
133.2246
3
133.2246
-

647.8330
3

2,204.6388
-

70

2,177.3836
34.5800
34.5800
741.2126
-

646.2559
185.5211
3
185.5211
-

80

646.2559
4

2,381.3142
-

-

651.4480
350.1650
3
350.1650
-

80

651.4480
5

2,470.6224
-

-

656.6401
361.6258
3
361.6258
-

80

656.6401
5

2,593.3553
-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
2,177.3836
2,204.6388
2,381.3142
2,470.6224
2,593.3553
80
80
80
80

4. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาแนกตามแผนงาน
1. ค่าดาเนินการภาครัฐ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
2. แผนงานพืน้ ฐาน
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. แผนงานยุทธศาสตร์
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดาเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
4. แผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทากิน

2,204,638,800
2,204,638,800
647,833,000
647,833,000
71,276,900
71,276,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,324,984,700
22,764,200
15,840,000
14,619,300
4,670,400
15,570,600
35,430,900
1,203,397,300
3,500,000
9,192,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาแนกตามผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต / โครงการ
แผนงานยุทธศาสตร์
1. โครงการ : โครงการจัดระเบียบ
การประมงให้เป็นมาตรฐาน
รวม

จานวน
รายการ
1
1

ปี 2561
90.0000
90.0000

1

90.0000

เหตุผลความจาเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี
1. แผนงานยุทธศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท
เงินนอก
ปีงบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564- จบ งบประมาณ
150.0000
150.0000
150.0000

-

-

-

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดาเนินการต่อเนื่อง จานวน 1 รายการ เป็นเงิน 90,000,000 บาท
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6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ

รวมทัง้ สิ้น
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
(ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ)
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาศักยภาพด้านการประมง
3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดาเนินงาน
ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดาเนินงานอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
5. แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่าง
ด้าวและการค้ามนุษย์
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่าง
ด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นทีเ่ ขตเศรษฐกิจ
พิเศษ
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้า
เกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสูป่ ระชาคม
อาเซียน
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ
เชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียน
เกษตรกร
9. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาการประมง
โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมสร้าง
ความเข้มแข็งด้านการประมง
โครงการที่ 3 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมประมง
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านการประมง
10. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิต
ภาคเกษตร
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้า
เกษตรสูม่ าตรฐาน
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

งบบุคลากร
2,133.3918
2,133.3918

งบดาเนินงาน
1,550.5251
71.2470

2,133.3918

71.2470

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอืน่
374.3418
123.0825
67.3922
-

-

-

หน่วย : ล้านบาท
รวม
4,248.7334
2,204.6388
2,204.6388

-

430.3598

95.6057

110.4675

11.4000

647.8330

-

430.3598
49.1594

95.6057
7.3533

110.4675
-

11.4000
14.7642

647.8330
71.2769

-

2.9155
46.2439

2.1195
5.2338

14.7642

5.0350
66.2419

-

22.7642

-

-

-

22.7642

-

22.7642

-

-

-

22.7642

-

15.8400

-

-

-

15.8400

-

-

-

-

-

15.8400

15.8400

-

-

14.6193

-

-

14.6193

-

-

14.6193

-

-

14.6193

-

-

4.6704

-

-

4.6704

-

-

4.6704

-

-

4.6704

-

5.1750
5.1750

10.3956
10.3956

-

-

15.5706
15.5706

-

25.1393
22.7593
1.3420

10.2916
-

-

-

35.4309
22.7593
1.3420

-

1.0380

-

-

1.0380

-

-

10.2916

-

-

10.2916

-

920.6484

231.4059

-

316.1160

51.1407

-

25.9663
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-

10.1150
-

41.2280

1,203.3973

22.5000

389.7567

-

25.9663

แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
โครงการที่ 4 : โครงการธนาคารผลผลิตเกษตร
ด้านการประมง
โครงการที่ 5 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
โครงการที่ 6 : โครงการจัดระเบียบการประมงให้
เป็นมาตรฐาน
โครงการที่ 7 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่
โครงการที่ 8 : โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
โครงการที่ 9 : โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้าน
การประมง
11. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และชุมชนเข้มแข็ง
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดืม่
12. แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาทีด่ ินทากิน
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ
เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทากินของเกษตรกร

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอืน่
3.5000
-

งบบุคลากร
-

งบดาเนินงาน
13.2048
6.1200

-

28.2240

-

378.9610

-

77.2667

-

-

-

77.2667

-

55.6101
19.1795

-

-

-

55.6101
19.1795

-

1.0000

-

2.5000

-

3.5000

-

1.0000

-

2.5000

-

3.5000

-

9.1920
9.1920

-

-

9.1920
9.1920

31

180.2652

6.6150
-

-

18.7280

รวม
13.2048
9.6200
34.8390
577.9542

7. รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)
7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

2,204,638,800 บาท
หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย
รวมทั้งสิ้น
เงินงบประมาณ
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ
ปี 2560
ปี 2561
2,177.3836 2,204.6388
2,177.3836 2,204.6388
2,116.6557
2,133.3918
60.7279
71.2470
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
2,381.3142
2,470.6224 2,593.3553
2,381.3142
2,470.6224 2,593.3553
2,305.7142
2,395.0224
2,517.7553
75.6000
75.6000
75.6000
-

* ผลการดาเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)
* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดาเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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แผนงบประมาณ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ
(ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐด้านประมง
1. งบบุคลากร
1.1. เงินเดือน
- อัตราเดิม 3,099 อัตรา
- เงินประจาตาแหน่ง
- เงิน พ.ส.ร.
- เงิน ส.ป.พ.
- ค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับข้าราชการ
- เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น
1.2. ค่าจ้างประจา
- อัตราเดิม 1,034 อัตรา
- เงิน พ.ส.ร.
- เงิน ส.ป.พ.
1.3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
- อัตราเดิม 3,784 อัตรา
- อัตราใหม่ 239 อัตรา
- เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ 16 อัตรา
2. งบดาเนินงาน
2.1. ค่าตอบแทน
- ค่าเช่าบ้าน
- ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้
- ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจาเงินเดือนเต็มขั้น
- ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง 4 อัตรา
2.2. ค่าใช้สอย
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
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2,204,638,800
2,204,638,800
2,204,638,800
2,133,391,800
1,038,743,400
988,774,000
14,886,000
1,731,800
1,272,000
30,242,400
1,837,200
299,935,600
299,646,400
49,200
240,000
794,712,800
777,218,400
17,208,000
286,400
71,247,000
37,495,100
21,728,400
7,848,000
6,622,700
1,296,000
33,751,900
33,751,900

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
647,833,000 บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาศักยภาพด้านการประมง
647,833,000 บาท
วัตถุประสงค์ :
เพื่อถ่ายทอดความรูแ้ ละเทคโนโลยีการประมงให้กับเกษตรกรทั่วไป และส่งเสริมอาชีพการ
เพาะเลีย้ งสัตว์น้าแก่เกษตรกรรายย่อย และพัฒนาต่อยอดไปสูก่ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สัตว์น้าเชิงพาณิชย์ รวมทั้งพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้า แหล่งประมง ส่งเสริมให้ชุมชน
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้า เพื่อให้คงความอุดมสมบูรณ์และ
ใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน
7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
กิจกรรม
รวมทั้งสิ้น
1. พัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร
2. พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้า

งบดาเนินงาน
430.3598
148.5350
281.8248

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอืน่
95.6057
110.4675
11.4000
28.0270
67.5787
110.4675
11.4000

หน่วย:ล้านบาท
รวม
647.8330
176.5620
471.2710

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วัด/
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หน่วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ราย
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการ
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
พัฒนาศักยภาพ
( 8,720 )
ล้านตัว
เชิงปริมาณ : จานวนสัตว์น้าพันธุ์
1,475
1,000
1,000
1,000
1,000
หลัก พันธุข์ ยาย และลูกพันธุท์ ี่ผลิต
( 616.38 )
ร้
อ
ยละ
เชิงคุณภาพ : ต้นทุนการเพาะเลีย้ ง
3
4
5
5
สัตว์น้าเฉลีย่ ต่อไร่ลดลง
(-)
ล้านบาท
741.2126 647.8330
646.2559 651.4480
656.6401
รวมทั้งสิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
741.2126 647.8330
646.2559 651.4480
656.6401
- งบดาเนินงาน
ล้านบาท
489.2150 430.3598
505.7220 505.7220
505.7220
- งบลงทุน
ล้านบาท
144.0607
95.6057
- งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
105.9369 110.4675
118.7855 123.9776
129.1697
- งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
2.0000
11.4000
21.7484
21.7484
21.7484
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
-

* ผลการดาเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดาเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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แผนงบประมาณ : แผนงานรองพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพด้านการประมง
กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร
1. งบดาเนินงาน
1.1. ค่าตอบแทน
- ค่าอาหารทาการนอกเวลา
1.2. ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
- ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่ารับรองและพิธีการ
- ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
1.3. ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าไฟฟ้า
- ค่าโทรศัพท์
- ค่าประปา
- ค่าไปรษณีย์
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
1.4. ค่าวัสดุ
- วัสดุสานักงาน
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- วัสดุก่อสร้าง
- วัสดุงานบ้านงานครัว
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
- วัสดุหนังสือวารสารและตารา
- วัสดุคอมพิวเตอร์
- วัสดุเครื่องแต่งกาย
- วัสดุการเกษตร
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
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647,833,000
647,833,000
176,562,000
148,535,000
4,121,800
4,121,800
60,563,300
8,045,000
2,944,700
2,554,200
2,784,700
17,271,700
150,000
150,000
7,753,100
18,909,900
48,958,300
35,671,200
4,813,100
4,082,000
1,380,000
3,012,000
34,891,600
3,893,700
7,149,600
2,491,300
1,495,100
1,283,500
5,787,000
50,000
1,428,900
50,000
11,222,500
40,000

2. งบลงทุน
2.1. ครุภัณฑ์
กลุ่มตรวจสอบภายใน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 ชุด
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานสานักงาน พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 4 ชุด
กองการเจ้าหน้าที่
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 3 (40
หน้า/นาที) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง
กองคลัง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 16 ชุด
(2) สแกนเนอร์สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
กองควบคุมการค้าสัตว์นาและปัจจัยการผลิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 45 ชุด
กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและกิจกรรมพิเศษ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 2 (33
หน้า/นาที) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 9 เครื่อง
กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานสานักงาน พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 ชุด
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28,027,000
24,358,500
73,600
73,600
73,600
178,000
178,000
30,800
147,200
205,000
205,000
205,000
617,800
617,800
588,800
29,000
2,016,000
2,016,000
2,016,000
135,000
135,000
135,000
498,200
498,200
61,600

(2) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 7 ชุด
(3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 3 (40
หน้า/นาที) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง
กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานสานักงาน พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 ชุด
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 คัน
กองแผนงาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 5 ชุด
สานักงานประมงจังหวัด
สานักงานประมงจังหวัดกระบี่
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลปากน้า อาเภอเมือง
กระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 ชุด
สานักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน
ตาบลกาฬสินธุ์ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2 ชุด
(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี แบบ Network ตาบลกาฬสินธุ์
อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 3 เครื่อง
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
กาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตาบลกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
1 คัน
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313,600
123,000
1,349,600
61,600
61,600
1,288,000
1,288,000
224,000
224,000
224,000
6,135,000
35,800
35,800
35,800
1,111,600
125,600
89,600
36,000
986,000
986,000

สานักงานประมงจังหวัดขอนแก่น
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 4 ชุด
สานักงานประมงจังหวัดจันทบุรี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลตลาด อาเภอเมือง
จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน
ตาบลตลาด อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 2 ชุด
สานักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
และชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 3 ชุด
(3) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ตาบลหน้าเมือง
อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 3 เครื่อง
(4) เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น ตาบลหน้าเมือง อาเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง
สานักงานประมงจังหวัดชลบุรี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 1 ชุด
สานักงานประมงจังหวัดชุมพร
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน อาเภอเมืองชุมพร จังหวัด
ชุมพร 1 ชุด
สานักงานประมงจังหวัดตรัง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลทับเที่ยง อาเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง 1 ชุด
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147,200
147,200
147,200
125,400
125,400
35,800
89,600
177,200
177,200
35,800
92,400
27,000
22,000
35,800
35,800
35,800
35,800
35,800
35,800
183,000
183,000
35,800

(2) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลทับเที่ยง อาเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง 4 ชุด
สานักงานประมงจังหวัดตราด
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลวังกระแจะ อาเภอเมือง
ตราด จังหวัดตราด 1 ชุด
สานักงานประมงจังหวัดนครนายก
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลท่าช้าง อาเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก 2 ชุด
สานักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลนาเคียน อาเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด
สานักงานประมงจังหวัดนราธิวาส
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลโคกเคียน อาเภอเมือง
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด
สานักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลประจวบคีรีขันธ์ อาเภอ
เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด
สานักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลไม้เค็ด อาเภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2 ชุด
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน
ตาบลไม้เค็ด อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
และชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลไม้เค็ด อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี 1 ชุด
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147,200
35,800
35,800
35,800
73,600
73,600
73,600
35,800
35,800
35,800
35,800
35,800
35,800
35,800
35,800
35,800
149,200
149,200
73,600
44,800
30,800

สานักงานประมงจังหวัดปัตตานี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลสะบารัง อาเภอเมือง
ปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ชุด
สานักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน
ตาบลคลองสวนพลู อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3 ชุด
สานักงานประมงจังหวัดพังงา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลท้ายช้าง อาเภอเมือง
พังงา จังหวัดพังงา 1 ชุด
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
กาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตาบลท้ายช้าง อาเภอเมืองพังงา จังหวัด
งงา 1 คัน งหวัดพัทลุง
สานักพังานประมงจั
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน
ตาบลลาปา อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 ชุด
สานักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลหัวรอ อาเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 4 ชุด
สานักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน อาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี 1 ชุด
สานักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน
ตาบลสะเดียง อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 4 ชุด
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35,800
35,800
35,800
134,400
134,400
134,400
1,021,800
35,800
35,800
986,000
986,000

44,800
44,800
44,800
147,200
147,200
147,200
35,800
35,800
35,800
179,200
179,200
179,200

สานักงานประมงจังหวัดภูเก็ต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลตลาดเหนือ อาเภอเมือง
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด
สานักงานประมงจังหวัดยโสธร
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
กาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่าง
ด้านหลังคนขับ (Cab) ตาบลบากเรือ อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 1 คัน
สานักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลเหนือเมือง อาเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 3 ชุด
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน
ตาบลเหนือเมืองร้อยเอ็ด อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 2 ชุด
สานักงานประมงจังหวัดระนอง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลเขานิเวศน์ อาเภอเมือง
ระนอง จังหวัดระนอง 1 ชุด
สานักงานประมงจังหวัดระยอง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลมาบตาพุด อาเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง 1 ชุด
สานักงานประมงจังหวัดราชบุรี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
และชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี 2 ชุด
สานักงานประมงจังหวัดลาปาง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลพระบาท อาเภอเมือง
ลาปาง จังหวัดลาปาง 1 ชุด
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลพระบาท อาเภอเมือง
ลาปาง จังหวัดลาปาง 3 ชุด
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35,800
35,800
35,800
821,000
821,000
821,000

200,000
200,000
110,400
89,600
35,800
35,800
35,800
35,800
35,800
35,800
61,600
61,600
61,600
146,200
146,200
35,800
110,400

สานักงานประมงจังหวัดลาพูน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน
ตาบลเวียงยอง อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน 5 ชุด
(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี แบบ Network ตาบลเวียงยอง
อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน 2 เครื่อง
สานักงานประมงจังหวัดสงขลา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลบ่อยาง อาเภอเมือง
สงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด
สานักงานประมงจังหวัดสตูล
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลคลองขุด อาเภอเมือง
สตูล จังหวัดสตูล 1 ชุด
สานักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลท้ายบ้าน อาเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลท้ายบ้าน อาเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 2 ชุด
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน
ตาบลท้ายบ้าน อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 3 ชุด
สานักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลแม่กลอง อาเภอเมือง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 ชุด
สานักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลมหาชัย อาเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 ชุด
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248,000
248,000
224,000
24,000
35,800
35,800
35,800
35,800
35,800
35,800
243,800
243,800
35,800
73,600
134,400

35,800
35,800
35,800
35,800
35,800
35,800

สานักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลท่าข้าม อาเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด
สานักงานประมงจังหวัดสุรินทร์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
และชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลนอกเมือง อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์ 3 ชุด
สานักงานประมงจังหวัดหนองบัวลาภู
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน
ตาบลหนองภัยศูนย์ อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู 2 ชุด
สานักงานประมงจังหวัดอานาจเจริญ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
และชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลโนนโพธิ์ อาเภอเมืองอานาจเจริญ จังหวัด
อานาจเจริญ 3 ชุด
สานักงานประมงจังหวัดอุดรธานี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืด
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 7 ชุด
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 ชุด
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 6 ชุด
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35,800
35,800
35,800
92,400
92,400
92,400
89,600
89,600
89,600

92,400
92,400
92,400
36,800
36,800
36,800
3,213,900
616,000
257,600
89,600
268,800

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลม่วงชุม อาเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี 2 ชุด
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน
ตาบลม่วงชุม อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 11 (ตรัง)
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 3,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 90 กิโลวัตต์ ตาบลนาโต๊ะหมิง อาเภอเมือง
ตรัง จังหวัดตรัง 1 คัน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดตราด
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลหนองคันทรง อาเภอ
เมืองตราด จังหวัดตราด 2 ชุด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดนครพนม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลหนองญาติ อาเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
(1) เครื่องกาเนิดไฟฟ้าขนาด 5 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ตาบลหนองญาติ
อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 เครื่อง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดนครศรีธรรมราช
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลกุแหระ อาเภอทุ่งใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 ชุด
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน
ตาบลกุแหระ อาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 3 ชุด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดร้อยเอ็ด
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
และชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลนิเวศน์ อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1
ชุด
(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 2 (33
หน้า/นาที) ตาบลนิเวศน์ อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 เครื่อง
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118,400
118,400
73,600
44,800
1,075,000
1,075,000
1,075,000
73,600
73,600
73,600
96,700
36,800
36,800
59,900
59,900
208,000
208,000
73,600
134,400
45,800
45,800
30,800
15,000

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดสิงห์บุรี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
และชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลม่วงหมู่ อาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี 4 ชุด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดอ่างทอง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
และชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลชัยฤทธิ์ อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 2 ชุด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดอานาจเจริญ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลนาหมอม้า อาเภอเมือง
อานาจเจริญ จังหวัดอานาจเจริญ 2 ชุด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 4 (อุดรธานี)
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,000 ซีซี หรือ
กาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ
ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 คัน
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาชายฝั่ง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งเขต 4 (กระบี่)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลไสไทย อาเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ 2 ชุด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งนราธิวาส
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลศาลาใหม่ อาเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส 2 ชุด
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123,200
123,200
123,200
61,600
61,600
61,600
73,600
73,600
73,600
722,000
722,000
722,000
539,000
36,800
36,800
73,600
73,600
73,600
73,600
73,600
73,600

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งระยอง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลตะพง อาเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง 1 ชุด
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน
ตาบลตะพง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 2 เครื่อง
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
และชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลตะพง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
2 ชุ่อดงพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี ตาบลตะพง อาเภอ
เครื
เมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 เครื่อง
(4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลตะพง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 2 เครื่อง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งเขต 2 (สมุทรสาคร)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลโคกขาม อาเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 2 ชุด
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
และชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลโคกขาม อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร 2 ชุด
กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์นา
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 คัน
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 ชุด
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 ชุด
(4) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 3 ชุด
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219,800
219,800
35,800
89,600
61,600
17,000
15,800
135,200
135,200
73,600
61,600
1,288,000
1,288,000
1,288,000
1,552,800
964,600
73,600
44,800
89,600
134,400

(5) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 8 ชุด
(6) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
และชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 6 ชุด
(7) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี แขวงลาดยาว เขต
จตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง
(8) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 2 (33
หน้า/นาที) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน
ตาบลปากน้า อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 4 ชุด
(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 2 (33
หน้า/นาที) ตาบลปากน้า อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 เครื่อง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลคลองแดน อาเภอระโนด
จังหวัดสงขลา 2 ชุด
(2) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี ตาบลคลองแดน
อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา 2 เครื่อง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลตามะลัง อาเภอเมืองสตูล
จังหวัดสตูล 4 ชุด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
และชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลบางพึ่ง อาเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ 4 ชุด
(2) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ตาบลบางพึ่ง
อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 2 เครื่อง
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358,400
184,800
34,000
45,000
194,200
194,200
179,200
15,000
105,600
105,600
71,600
34,000
147,200
147,200
147,200
141,200
141,200
123,200
18,000

กองวิจัยและพัฒนาประมงนาจืด
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 11 ชุด
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 8 ชุด
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 3 ชุด
(4) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
และชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 8 ชุด
(5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี แบบ Network แขวงลาดยาว เขต
จตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 4 เครื่อง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดตาก
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงานและ
เครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 2 KVA ตาบลไม้งาม อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 3 ชุด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดนครราชสีมา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน
ตาบลสุรนารี อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดเขต2 (นครสวรรค์)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน
ตาบลแควใหญ่ อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 2 ชุด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดเขต 1 (พะเยา)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลเวียง อาเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา 2 ชุด
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน
ตาบลเวียง อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด
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2,325,200
1,128,000
404,800
294,400
134,400
246,400
48,000
173,400
173,400

44,800
44,800
44,800
89,600
89,600
89,600

149,200
149,200
73,600
44,800

(3) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
และชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลเวียง อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1
ชุด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดพัทลุง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงานและ
เครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 800 VA ตาบลลาปา อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 3
เครื่อง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดเพชรบุรี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงานและ
เครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 1 KVA ตาบลท่าคอย อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 3
เครื่อง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดยะลา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลธารโต อาเภอธารโต
จังหวัดยะลา 3 ชุด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดระยอง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลแม่น้าคู้ อาเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง 1 ชุด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดลพบุรี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลบางงา อาเภอท่าวุ้ง
จังหวัดลพบุรี 2 ชุด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดสุพรรณบุรี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน
ตาบลดอนโพธิ์ทอง อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2 ชุด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลท่าข้าม อาเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 ชุด
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30,800
142,800
142,800
142,800

151,800
151,800
151,800

110,400
110,400
110,400
36,800
36,800
36,800
73,600
73,600
73,600
89,600
89,600
89,600

135,200
135,200
73,600

(2) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
และชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลท่าข้าม อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์
ธานี 2 ชุด
กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าปทุมธานี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงานและ
เครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 1 KVA ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมเครื
ธานี่องคอมพิ
3 ชุด วเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19
(2)
นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงานและ
เครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 800 VA ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 1 ชุด
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงานและ
เครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 800 VA ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 3 ชุด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าจังหวัดเพชรบุรี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงานและ
เครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 1 KVA ตาบลแหลมผักเบี้ย อาเภอบ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี 2 เครื่อง
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์นา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงานและ
เครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 800 VA แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 4 ชุด
ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้าจังหวัดสงขลา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลพะวง อาเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา 12 ชุด
กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานสานักงาน พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 ชุด
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61,600
371,400
286,200
286,200
127,800
39,600

118,800

85,200
85,200
85,200

600,000
158,400
158,400

441,600
441,600
441,600
599,200
599,200
61,600

(2) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อม
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงานและเครื่องสารอง
ไฟฟ้าขนาด 800 VA แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 16 ชุด
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 ชุด
(2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 11 ตัว
สานักงานประมงพืนที่กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จังหวัดกรุงกเทพมหานคร
สานักงานเลขานุ
ารกรม 6 ชุด
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 20 ชุด
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10 ชุด
(3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดาสาหรับกระดาษขนาด A3 แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
2.2. ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
สานักงานประมงจังหวัด
สานักงานประมงจังหวัดสกลนคร
ค่าก่อสร้างอื่น ๆ
(1) ถนนคอนกรีตกว้าง 5 เมตร ยาวประมาณ 400 เมตร ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอ
เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาชายฝั่ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์
ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น
(1) ปรับปรุงโรงเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนพืชและสัตว์ ตาบลคลองวาฬ อาเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง
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537,600
979,000
979,000
748,000
231,000
220,800
220,800
220,800
1,237,000
1,237,000
736,000
448,000
53,000
3,668,500
872,200
872,200
872,200
872,200
1,550,900
1,550,900
1,550,900
1,550,900

กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์นา
ค่าก่อสร้างอื่น ๆ
(1) โรงเรือนประดิษฐ์เครื่องมือแปรรูปสัตว์น้า ตาบลบางพึ่ง อาเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง
กิจกรรม : พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์นา
1. งบดาเนินงาน
1.1. ค่าตอบแทน
- ค่าอาหารทาการนอกเวลา
1.2. ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
- ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
- การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป
1.3. ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าไฟฟ้า
- ค่าโทรศัพท์
- ค่าประปา
- ค่าไปรษณีย์
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
1.4. ค่าวัสดุ
- วัสดุสานักงาน
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- วัสดุก่อสร้าง
- วัสดุงานบ้านงานครัว
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
- วัสดุหนังสือวารสารและตารา
- วัสดุคอมพิวเตอร์
- วัสดุการเกษตร
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1,245,400
1,245,400
1,245,400
471,271,000
281,824,800
2,899,200
2,899,200
58,985,200
10,434,400
6,453,600
4,491,000
7,640,400
27,029,400
370,000
2,566,400
2,566,400
73,991,700
59,600,000
5,453,300
4,614,000
1,446,000
2,878,400
145,948,700
15,673,500
31,909,800
2,863,600
1,872,000
1,080,400
3,276,200
177,500
2,701,800
86,393,900

2. งบลงทุน
2.1. ครุภัณฑ์
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 11 (ตรัง)
ครุภัณฑ์การเกษตร
(1) เครื่องปั้มลมแบบโรตารี่ ขนาด 7.5 แรงม้า ขนาดท่อ 4 นิ้ว
ตาบลนาโต๊ะหมิง อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 เครื่อง
(2) อวนไนล่อนชนิดตาถี่ขนาดยาว 25 เมตร ตาบลนาโต๊ะหมิง อาเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง 1 ปาก
(3) อวนไนล่อนชนิดตาถี่ขนาดยาว 50 เมตร ตาบลนาโต๊ะหมิง อาเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง 1 ปาก
(4) อวนไนล่อนชนิดตาห่างขนาดยาว 50 เมตร ตาบลนาโต๊ะหมิง อาเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง 1 ปาก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดนครพนม
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
(1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ตาบลหนองญาติ อาเภอเมืองนครพนม จังหวัด
นครพนม 3 เครื่อง
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
(1) เครื่องกาเนิดไฟฟ้าขนาด 5 กิโลวัตต์ ตาบลหนองญาติ อาเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม 1 เครื่อง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดปทุมธานี
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
(1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ตาบลศาลาครุ อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 5
เครื่อง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดปัตตานี
ครุภัณฑ์การเกษตร
(1) อวนไนล่อนชนิดตาถี่ขนาดยาว 25 เมตร ตาบลบางเขา อาเภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานี 1 ปาก
(2) อวนไนล่อนชนิดตาถี่ขนาดยาว 50 เมตร ตาบลบางเขา อาเภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานี 1 ปาก
(3) อวนไนล่อนชนิดตาห่างขนาดยาว 25 เมตร ตาบลบางเขา อาเภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานี 1 ปาก
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
(1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ตาบลบางเขา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 2
เครื่อง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 3 (พิจิตร)
ครุภัณฑ์การเกษตร
(1) เครื่องสูบน้าแบบท่อสูบน้าพญานาค ตาบลในเมือง อาเภอเมืองพิจิตร จังหวัด
พิจิตร 2 เครื่อง
(2) อวนตาปั๊มขนาดตา 2 หุน ยาว 25 เมตร ตาบลในเมือง อาเภอเมืองพิจิตร
จังหวัดพิจิตร 1 ปาก
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67,578,700
14,724,200
4,579,500
397,000
397,000
350,000
12,000
20,000
15,000
86,000
28,500
28,500
57,500
57,500
47,500
47,500
47,500
59,500
40,500
12,000
20,000
8,500
19,000
19,000
1,102,000
179,000
170,000
9,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) รถจักรยานยนต์ขนาด 120 ซีซี ตาบลในเมือง อาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
2 คัน
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
กาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตาบลในเมือง อาเภอในเมือง จังหวัดพิจิตร
1 คัน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเพชรบูรณ์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
(1) เครื่องกาเนิดไฟฟ้าขนาด 5 กิโลวัตต์ ตาบลสะเดียง อาเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
กาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่าง
ด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตาบลสะเดียง อาเภอ
เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดแม่ฮ่องสอน
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) รถจักรยานยนต์ขนาด 120 ซีซี ตาบลผาบ่อง อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 1 คัน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 5 (ยโสธร)
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
กาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่าง
ด้านหลังคนขับ (Cab) ตาบลบากเรือ อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 1 คัน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดลาพูน
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
(1) เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน ตาบลป่าสัก อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน 2
เครื่อง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเลย
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
(1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน ตาบลเชียงคาน อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 2
เครื่อง
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
กาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ
ตาบลเชียงคาน อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 1 คัน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดสระแก้ว
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
(1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ตาบลหนองตะเคียนบอน อาเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว 1 เครื่อง
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923,000
102,000
821,000

779,500
57,500
57,500
722,000
722,000

51,000
51,000
51,000
821,000
821,000
821,000

24,000
24,000
24,000
809,000
22,000
22,000
787,000
787,000
9,500
9,500
9,500

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดอ่างทอง
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
(1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ตาบลชัยฤทธิ์ อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 4 เครื่อง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 4 (อุดรธานี)
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) รถจักรยานยนต์ขนาด 120 ซีซี ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี 2 คัน
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนแบบสนาม ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดอุทัยธานี
ครุภัณฑ์การเกษตร
(1) เครื่องสูบน้าแบบท่อสูบน้าพญานาค ตาบลสะแกกรัง อาเภอเมืองอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี 2 เครื่อง
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
(1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ตาบลสะแกกรัง อาเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัด
อุทัยธานี 3 เครื่อง
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาชายฝั่ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งเขต 4 (กระบี่)
ครุภัณฑ์การเกษตร
(1) เครื่องเติมอากาศ แบบใต้น้า (Jet aerator) ขนาด 2 แรงม้า ตาบลไสไทย
อาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 5 เครื่อง
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
(1) เครื่องกาเนิดไฟฟ้าขนาด 100 กิโลวัตต์ ตาบลไสไทย อาเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
กาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา
ตาบลไสไทย อาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 คัน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งจันทบุรี
ครุภัณฑ์การเกษตร
(1) เครื่องเติมอากาศด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 10 แรงม้า พร้อมชุดตู้คอนโทรล ตาบล
คลองขุด อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง
(2) เครื่องสูบน้าทะเลแบบสแตนเลสขนาดท่อ 4 นิ้ว มอเตอร์ขนาด 20 แรงม้า
พร้อมอุปกรณ์ ตาบลคลองขุด อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) กล้องจุลทรรศน์ชนิด 4 ตา กาลังขยายสูงสุดพร้อมอุปกรณ์ ตาบลคลองขุด
อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งนราธิวาส
ครุภัณฑ์การเกษตร
(1) เครื่องสูบน้าแบบหอยโข่งขนาดท่อ 8 นิ้ว ตาบลศาลาใหม่ อาเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์
ครุภัณฑ์การเกษตร
(1) เครื่องดันน้าเพลาหางใบจักรทาด้วยสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์ ตาบลคลองวาฬ
อาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4 ชุด
(2) ถังเพาะเลี้ยงสัตว์น้าแบบไฟเบอร์กลาสขนาดความจุ 1,000 ลิตร พร้อมขาตั้ง
ตาบลคลองวาฬ อาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 24 ใบ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) เครื่องควบคุมอุณหภูมิน้า ตาบลคลองวาฬ อาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 1 เครื่อง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งปัตตานี
ครุภัณฑ์การเกษตร
(1) เครื่องสูบน้าหอยโข่งแบบสแตนเลส ขนาดท่อ 4 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ ตาบล
แหลมโพธิ์ อาเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 2 ชุด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งเขต 5 (ภูเก็ต)
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
(1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ตาบลป่าคลอก อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 4 เครื่อง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งระยอง
ครุภัณฑ์การเกษตร
(1) เครื่องเติมอากาศแบบใต้น้า มอเตอร์ไม่ต่ากว่า 2 แรงม้า ตาบลตะพง อาเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง 4 เครื่อง
(2) เครื่องสูบน้าทะเลขนาดท่อ 3 นิ้ว มอเตอร์ไม่ต่ากว่า 7 แรงม้า ตาบลตะพง
อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 2 เครื่อง
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
กาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตาบลตะพง อาเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง 1 คัน
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด
ครุภัณฑ์การเกษตร
(1) เครื่องสูบน้าแบบสแตนเลสขนาดท่อไม่ต่ากว่า 4 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ ตาบลอ่าว
ใหญ่ อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 2 ชุด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)
ครุภัณฑ์การเกษตร
(1) เครื่องอัดอากาศ (Air Compressor) ตาบลเพ อาเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง 1 เครื่อง
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360,000
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350,000
350,000
350,000

กองวิจัยและพัฒนาประมงนาจืด
ครุภัณฑ์การเกษตร
(1) ถังกรองทรายขนาด 24 นิ้ว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 7 เครื่อง
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
(1) เครื่องกาเนิดไฟฟ้าขนาด 100 กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดชัยภูมิ
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
(1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ตาบลละหาน อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 4 เครื่อง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดตาก
ครุภัณฑ์การเกษตร
(1) เครื่องสูบน้าท่อพญานาคแบบสแตนเลส ตาบลไม้งาม อาเภอเมืองตาก จังหวัด
ตาก 1 เครื่อง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดเขต2 (นครสวรรค์)
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
(1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ตาบลแควใหญ่ อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ 3 เครื่อง
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
(1) เครื่องกาเนิดไฟฟ้าขนาด 5 กิโลวัตต์ ตาบลแควใหญ่ อาเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดพิษณุโลก
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) รถจักรยานยนต์ขนาด 120 ซีซี ตาบลพรหมพิราม อาเภอพรหมพิราม จังหวัด
พิษณุโลก 2 คัน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดลพบุรี
ครุภัณฑ์การเกษตร
(1) เครื่องตีน้าแบบกังหัน 4 ใบพัด พร้อมอุปกรณ์ ตาบลบางงา อาเภอท่าวุ้ง
จังหวัดลพบุรี 2 ชุด
(2) อวนไนล่อนชนิดตาถี่ขนาดยาว 25 เมตร ตาบลบางงา อาเภอท่าวุ้ง จังหวัด
ลพบุรี 1 ปาก
(3) อวนไนล่อนชนิดตาถี่ขนาดยาว 50 เมตร ตาบลบางงา อาเภอท่าวุ้ง จังหวัด
ลพบุรี 1 ปาก
(4) อวนไนล่อนชนิดตาห่างขนาดยาว 25 เมตร ตาบลบางงา อาเภอท่าวุ้ง จังหวัด
ลพบุรี 1 ปาก
(5) อวนไนล่อนชนิดตาห่างขนาดยาว 50 เมตร ตาบลบางงา อาเภอท่าวุ้ง จังหวัด
ลพบุรี 1 ปาก
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
(1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ตาบลบางงา อาเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 2 เครื่อง
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
กาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่าง
ด้านหลังคนขับ (cab) ตาบลในเมือง อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
1 คัน
กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าชุมพร
ครุภัณฑ์การเกษตร
(1) อวนไนล่อนชนิดตาถี่ขนาดยาว 30 เมตร ตาบลทุ่งคา อาเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร 2 ปาก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าบุรีรัมย์
ครุภัณฑ์การเกษตร
(1) อวนไนล่อนชนิดตาห่างขนาดยาว 50 เมตร ตาบลบ้านบัว อาเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ปาก
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
(1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ตาบลบ้านบัว อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 2
เครื่อง
(2) เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน ตาบลบ้านบัว อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด
บุรีรัมย์ 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
กาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตาบลบ้านบัว อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด
บุรีรัมย์ 1 คัน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าปทุมธานี
ครุภัณฑ์การเกษตร
(1) ถังเพาะเลี้ยงสัตว์น้าไฟเบอร์กลาสขนาดความจุ 2,000 ลิตร ตาบลคลองห้า
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 10 ใบ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบตั้งโต๊ะ ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าเพชรบุรี
ครุภัณฑ์การเกษตร
(1) เครื่องสูบน้าแบบท่อพญานาคสแตนเลสขนาดท่อ 8 นิ้ว เครื่องยนต์ดีเซล 16
แรงม้า พร้อมสายผ้าใบไนล่อนยาว 50 เมตร ตาบลแหลมผักเบี้ย อาเภอบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด
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2.2. ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
กองวิจัยและพัฒนาประมงนาจืด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดเชียงราย
ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
(1) ระบบประปา ตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 1 ระบบ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดเขต 2 (นครสวรรค์)
ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น
(1) ปรับปรุงแพรับรองทรงมะนิลา ตาบลแควใหญ่ อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ 1 หลัง
ค่าปรับปรุงแหล่งน้า
(1) ค่ากาจัดวัชพืช ตาบลแควใหญ่ อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
83,450 ลูกบาศก์เมตร
(2) ค่าขุดลอกด้วยเครื่องจักร ตาบลแควใหญ่ อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ 145,870 ลูกบาศก์เมตร
(3) ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด ตาบลแควใหญ่ อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ 354,340 ลูกบาศก์เมตร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดพะเยา
ค่าปรับปรุงแหล่งน้า
(1) ค่ากาจัดวัชพืช ตาบลเวียง อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 83,450 ลูกบาศก์
เมตร
(2) ค่าขุดลอกด้วยเครื่องจักร ตาบลเวียง อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
57,990 ลูกบาศก์เมตร
(3) ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด ตาบลเวียง อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 194,760
ลูกบาศก์เมตร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดเขต 3 (สกลนคร)
ค่าปรับปรุงแหล่งน้า
(1) ค่ากาจัดวัชพืช ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 83,450
ลูกบาศก์เมตร
(2) ค่าขุดลอกด้วยเครื่องจักร ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัด
สกลนคร 120,600 ลูกบาศก์เมตร
(3) ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
173,900 ลูกบาศก์เมตร
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3. งบอุดหนุน
3.1. เงินอุดหนุนทั่วไป
- ค่าบารุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศในฐานะผู้สังเกตการณ์สาหรับคณะกรรมการประมง
(OECD)
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเซียตะวันออก
เฉียงใต้
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดาเนินงานขององค์การข่ายงานศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้าแห่ง
เอเซียและแปซิฟิค
- ค่าบารุงสมาชิกองค์การข่ายงานศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้าแห่งเอเซียและแปซิฟิค (NACA)
- ค่าบารุงสมาชิกคณะกรรมาธิการบริหารและจัดการทรัพยากรปลาทูน่าในมหาสมุทรอินเดีย
(IOTC)
- ค่าบารุงสมาชิกสานักงานเลขาธิการศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
(SEAFDEC)
- ค่าบารุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศด้านข่าวสารการตลาด บริการแนะแนวด้านเทคนิค
ของสินค้าแห่งเอเซียและแปซิฟิค (INFOFISH)
- ค่าใช้จ่ายองค์กรระหว่างประเทศในฐานะผู้สังเกตการณ์สาหรับคณะกรรมาธิการประมงแห่ง
มหาสมุทรแปซิฟิคตะวันตกตอนกลาง (WCPFC)
4. งบรายจ่ายอื่น
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการปลูกป่าชายเลนทดแทน 1 โครงการ
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110,467,500
110,467,500
412,500
101,798,100
2,204,900
1,020,000
2,380,000
1,122,000
850,000
680,000
11,400,000
11,400,000

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดาเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของ
71,276,900 บาท
เศรษฐกิจพอเพียง
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
5,035,000 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงดารงชีพภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเป็นแหล่งเรียนรูข้ องการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยัง่ ยืน
7.3.1.2 สถานที่ดาเนินการ
โครงการหลวง 35 แห่ง
7.3.1.3 ระยะเวลาดาเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
52,701,200 บาท
- เงินงบประมาณ
52,701,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ
- บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
รวม
งบดาเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอืน่
รวมทั้งสิ้น
2.9155
2.1195
5.0350
1. สนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง
2.9155
2.1195
5.0350
7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วัด/
เริ่มต้น - ปี 2560 ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564-จบ
หน่วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
35
35
35
35
35
เกษตรกรด้านประมงในพื้นที่โครงการหลวง
( 35 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตสัตว์น้าเฉลีย่ ต่อไร่
3
3
3
3
เพิ่มขึ้น
(-)
ล้านบาท
20.7227
5.0350
8.0249
9.2286
9.6900
รวมทั้งสิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
20.7227
5.0350
8.0249
9.2286
9.6900
- งบบุคลากร
ล้านบาท
- งบดาเนินงาน
ล้านบาท
11.0400
2.9155
8.0249
9.2286
9.6900
- งบลงทุน
ล้านบาท
9.6827
2.1195
- งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
-

* ผลการดาเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดาเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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แผนงบประมาณ : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดาเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ผลผลิต : โครงการพัฒนาพืน้ ที่โครงการหลวง
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง
1. งบดาเนินงาน
1.1. ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
- ค่าจ้างเหมาบริการ
1.2. ค่าวัสดุ
- วัสดุสานักงาน
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- วัสดุก่อสร้าง
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
- วัสดุการเกษตร
2. งบลงทุน
2.1. ครุภัณฑ์
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
(1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ตาบลม่วงชุม อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 2
เครื่อง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 1 (เชียงใหม่)
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
(1) เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ 1 เครื่อง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดน่าน
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
(1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ตาบลกองควาย อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 2
เครื่อง
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
กาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตาบลกองควาย อาเภอเมืองน่าน จังหวัด
น่าน 1 คัน
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71,276,900
5,035,000
5,035,000
2,915,500
917,500
100,000
140,000
67,500
70,000
540,000
1,998,000
25,000
145,000
86,000
140,000
1,602,000
2,119,500
2,119,500
2,022,000
19,000
19,000
19,000
12,000
12,000
12,000
1,005,000
19,000
19,000
986,000
986,000

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดแม่ฮ่องสอน
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
กาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตาบลผาบ่อง อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน
กองวิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดตาก
ครุภัณฑ์การเกษตร
(1) เครื่องสูบน้าแบบท่อสูบน้าพญานาค ตาบลไม้งาม อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
1 เครื่อง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดเขต 1 (พะเยา)
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
(1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ตาบลเวียง อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1
เครื่อง
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986,000
986,000
986,000

97,500
88,000
88,000
88,000
9,500
9,500
9,500

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดาเนินงานอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
66,241,900 บาท
7.3.2.1 วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาพื้นที่และส่งเสริมอาชีพการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าให้ราษฎรในเขตพื้นที่โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ให้มีอาหารโปรตีนจากสัตว์น้าบริโภคเพิ่มขึ้นและมีรายได้เสริมจากการ
เพาะเลีย้ งสัตว์น้า
7.3.2.2 สถานที่ดาเนินการ
ทั่วประเทศ
7.3.2.3 ระยะเวลาดาเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
473,807,200 บาท
- เงินงบประมาณ
473,807,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ
- บาท
7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
รวม
งบดาเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอืน่
รวมทั้งสิ้น
46.2439
5.2338
14.7642
66.2419
1. สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
46.2439
5.2338
14.7642
66.2419
7.3.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วัด/
เริ่มต้น - ปี 2560 ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564-จบ
หน่วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ราย
เชิงปริมาณ : จานวนเกษตรกรที่ได้รับการ
7,665
8,050
8,200
8,200
8,200
ถ่ายทอดความรูแ้ ละเทคโนโลยีด้านการ
ประมงผ่านโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
( 5,365 )
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตสัตว์น้าเฉลีย่ ต่อไร่
เพิ่มขึ้น
รวมทั้งสิ้น
เงินงบประมาณ
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

(-)
79.5614
79.5614
59.9100
19.6514
-

3

66.2419
66.2419
46.2439
5.2338
14.7642
-

3

97.6930
97.6930
82.9288
14.7642
-

3

112.3469
112.3469
97.5827
14.7642
-

* ผลการดาเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดาเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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3

117.9640
117.9640
103.1998
14.7642
-

ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดาเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
1. งบดาเนินงาน
1.1. ค่าตอบแทน
- ค่าอาหารทาการนอกเวลา
1.2. ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
- ค่ารับรองและพิธีการ
- ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม
- ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่
1.3. ค่าวัสดุ
- วัสดุสานักงาน
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- วัสดุก่อสร้าง
- วัสดุงานบ้านงานครัว
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
- วัสดุหนังสือวารสารและตารา
- วัสดุการเกษตร
2. งบลงทุน
2.1. ครุภัณฑ์
กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและกิจกรรมพิเศษ
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 คัน
สานักงานประมงจังหวัด
สานักงานประมงจังหวัดน่าน
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
กาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตาบลไชยสถาน อาเภอเมืองน่าน จังหวัด
น่าน 1 คัน
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66,241,900
66,241,900
46,243,900
1,728,000
1,728,000
15,473,400
4,443,200
1,814,000
900,000
1,100,000
700,000
15,000
3,524,000
2,324,200
653,000
29,042,500
1,200,000
6,631,800
1,380,000
680,000
700,000
1,000,000
38,000
17,412,700
5,233,800
5,233,800
1,288,000
1,288,000
1,288,000
1,972,000
986,000
986,000
986,000

สานักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ยานพาหนะและขนส่ง
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
กาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตาบลจองคา อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน หวัด
แม่ฮ่องสอน 1 คัน
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดแม่ฮ่องสอน
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens ตาบล
ผาบ่อง อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
(1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ตาบลผาบ่อง อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 2 เครื่อง
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จังหวัดกระบี่
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
กาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตาบลเกาะกลาง อาเภอเกาะลันตา จังหวัด
กระบี่ 1 คัน
กองวิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดตาก
ครุภัณฑ์การเกษตร
(1) ถังน้าแบบพลาสติกทรงสี่เหลี่ยมขนาดความจุ 1,000 ลิตร ตาบลไม้งาม อาเภอ
เมืองตาก จังหวัดตาก 4 ใบ
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
กาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตาบลไม้งาม อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1
คัน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดเพชรบุรี
ครุภัณฑ์การเกษตร
(1) เครื่องสูบน้าแบบท่อสูบน้าพญานาค ตาบลท่าคอย อาเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี 1 เครื่อง
3. งบรายจ่ายอื่น
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและพรรณไม้น้า
- โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา
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986,000
986,000
986,000

43,000
43,000
24,000
24,000
19,000
19,000
821,000
821,000
821,000
821,000

1,109,800
1,024,800
38,800
38,800
986,000
986,000

85,000
85,000
85,000
14,764,200
13,512,700
1,251,500

7.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
22,764,200 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัด
22,764,200 บาท
ชายแดนภาคใต้
7.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ชาวประมงพื้นบ้านและเกษตรกรผูเ้ พาะเลีย้ งสัตว์น้ามีรายได้เพิ่มขึ้น
สร้างทางเลือกอาชีพที่ทาได้ทางวิชาการ และเพิ่มผลผลิตกุ้งกุลาดาในอ่าวปัตตานีและชายฝัง่ ใกล้เคียง
7.4.1.2 สถานที่ดาเนินการ
4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา (เฉพาะพื้นที่อาเภอจะนะ เทพา นาทวี
สะบ้าย้อย)
7.4.1.3 ระยะเวลาดาเนินการ 13 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2564)
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
577,483,400 บาท
- เงินงบประมาณ
577,483,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ
- บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอืน่
รวม
รวมทั้งสิ้น
22.7642
22.7642
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง
22.7642
22.7642
7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วัด/
เริ่มต้น - ปี 2560 ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564-จบ
หน่วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ราย
เชิงปริมาณ : จานวนเกษตรกรที่ได้รับ
3,000
3,600
3,600
3,600
3,600
การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง
( 2,525 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการทาประมง
3
3
3
3
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
(-)
ล้านบาท
45.2040 22.7642
30.2085
30.2085
30.2085
รวมทั้งสิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
45.2040 22.7642
30.2085
30.2085
30.2085
- งบบุคลากร
ล้านบาท
- งบดาเนินงาน
ล้านบาท
45.2040 22.7642
30.2085
30.2085
30.2085
- งบลงทุน
ล้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
-

* ผลการดาเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดาเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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แผนงบประมาณ : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง
1. งบดาเนินงาน
1.1. ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
- ค่าจ้างเหมาบริการ
1.2. ค่าวัสดุ
- วัสดุสานักงาน
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- วัสดุก่อสร้าง
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
- วัสดุคอมพิวเตอร์
- วัสดุการเกษตร
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22,764,200
22,764,200
22,764,200
22,764,200
6,195,700
2,230,700
400,000
100,000
2,032,000
1,433,000
16,568,500
158,100
1,300,000
130,000
30,000
50,400
48,500
14,851,500

7.5 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
15,840,000 บาท
7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและ
15,840,000 บาท
การค้ามนุษย์ด้านการประมง
7.5.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านแรงงานในอุตสาหกรรมประมง เสริมสร้างความ
เข้าใจ ความเชื่อมั่น ให้กับผูน้ าเข้าสินค้าประมงรายใหญ่ สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป โดย
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องตลอดสายการผลิตให้สอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติการระดับชาติในการต่อต้านและการค้ามนุษย์ของไทย
7.5.1.2 สถานที่ดาเนินการ
ทั่วประเทศ
7.5.1.3 ระยะเวลาดาเนินการ 7 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2564)
7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
155,300,500 บาท
- เงินงบประมาณ
155,300,500 บาท
- เงินนอกงบประมาณ
- บาท
7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
กิจกรรม
รวมทั้งสิ้น
1. จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

งบดาเนินงาน
15.8400
15.8400

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอืน่
-

หน่วย:ล้านบาท
รวม
15.8400
15.8400

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วัด/
ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564-จบ
หน่วยนับ เริ่มต้น - ปี 2560 ปี 2561
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ครั้ง
เชิงปริมาณ : บูรณาการตรวจร่วม
144
144
150
150
150
เรือประมงและแรงงานในภาคประมง
( 66 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : การใช้แรงงานใน
90
90
90
90
เรือประมงพาณิชย์ถูกต้องตามกฎหมาย
ไม่น้อยกว่า
(-)
ล้านบาท
42.3701 15.8400
20.9484
24.0907
25.3050
รวมทั้งสิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
42.3701 15.8400
20.9484
24.0907
25.3050
- งบดาเนินงาน
ล้านบาท
32.6581 15.8400
20.9484
24.0907
25.3050
- งบลงทุน
ล้านบาท
9.7120
- งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
-

* ผลการดาเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดาเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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แผนงบประมาณ : แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
ผลผลิต : โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง
กิจกรรม : จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง
1. งบดาเนินงาน
1.1. ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
1.2. ค่าวัสดุ
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
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15,840,000
15,840,000
15,840,000
15,840,000
1,305,600
1,305,600
14,534,400
14,534,400

7.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
14,619,300 บาท
7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดน
14,619,300 บาท
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
7.6.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถการแข่งขันต่อ
การปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพของด่านตรวจสัตว์น้า ให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับ
สากล มีศักยภาพใน การควบคุมตรวจสอบการนาเข้า นาออก นาผ่านสัตว์น้า ซากสัตว์น้าและปัจจัย
การผลิต รวมถึงสามารถอานวยความสะดวกการเคลือ่ นย้ายสินค้าสัตว์น้าที่ผ่านด่านชายแดนให้มี
ความสะดวกและรวดเร็วจานวน ถูกต้องตามกฎหมาย
7.6.1.2 สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดนราธิวาส
7.6.1.3 ระยะเวลาดาเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)
7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
147,728,800 บาท
- เงินงบประมาณ
147,728,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ
- บาท
7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
กิจกรรม
รวมทั้งสิ้น
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด่านตรวจสัตว์น้าในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ

งบดาเนินงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอืน่
14.6193
14.6193
-

หน่วย:ล้านบาท
รวม
14.6193
14.6193

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วัด/
ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564-จบ
หน่วยนับ เริ่มต้น - ปี 2560 ปี 2561
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : จานวนด่านสินค้าประมง
11
1
1
1
1
ชายแดนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
(-)
ร้
อ
ยละ
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรหรือ
75
80
85
90
ผูป้ ระกอบการมีความรูค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนวิธีการนาเข้า
ส่งออกเพิ่มขึ้น
(-)
ล้านบาท
45.4863
14.6193
29.1585
29.1585 29.1585
รวมทั้งสิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
45.4863
14.6193
29.1585
29.1585 29.1585
- งบดาเนินงาน
ล้านบาท
6.6900
29.1585
29.1585
29.1585
- งบลงทุน
ล้านบาท
38.7963
14.6193
- งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
-

* ผลการดาเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดาเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

71

แผนงบประมาณ : แผนงานบูรณาการพัฒนาพืน้ ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ผลผลิต : โครงการเพิม่ ศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพือ่ รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
กิจกรรม : พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด่านตรวจสัตว์น้าในพืน้ ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
1. งบลงทุน
1.1. ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
กองควบคุมการค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต
ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดนราธิวาส
ค่าก่อสร้างอื่น ๆ
(1) ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดนราธิวาส ต้าบลศาลาใหม่ อ้าเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส 1 แห่ง
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14,619,300
14,619,300
14,619,300
14,619,300
14,619,300
14,619,300
14,619,300
14,619,300
14,619,300

7.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
4,670,400 บาท
7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยง
4,670,400 บาท
ทางอิเล็กทรอนิกส์
7.7.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในทางการค้า เกิดความสะดวก ลดระยะเวลา ลดเอกสาร และค่าใช้จ่าย
ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ สามารถรองรับความต้องการของผูร้ ับบริการหรือประชาชนที่ประสงค์ขอ
อนุญาตนาเข้า ส่งออกสัตว์น้า และปัจจัยการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.7.1.2 สถานที่ดาเนินการ
ทั่วประเทศ
7.7.1.3 ระยะเวลาดาเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
96,822,400 บาท
- เงินงบประมาณ
96,822,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ
- บาท
7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอืน่
รวม
รวมทั้งสิ้น
4.6704
4.6704
1. พัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์
4.6704
4.6704
7.7.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วัด/
ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564-จบ
หน่วยนับ เริ่มต้น - ปี 2560 ปี 2561
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ฉบั
บ
เชิงปริมาณ : ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง
192,000
250,000
250,000
250,000
การนาเข้าส่งออกสัตว์น้า
( 184,978 )
ระบบ
เชิงปริมาณ : พัฒนาระบบการให้บริการ
1
เชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์
(-)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ
75
80
85
90
ผูป้ ระกอบการในการนาเข้าส่งออกสินค้า
สัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์
(-)
ล้านบาท
20.3000
4.6704 27.2840 27.2840 27.2840
รวมทั้งสิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
20.3000
4.6704 27.2840 27.2840 27.2840
- งบดาเนินงาน
ล้านบาท
20.3000
27.2840
27.2840
27.2840
- งบลงทุน
ล้านบาท
4.6704
- งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
-

* ผลการดาเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดาเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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แผนงบประมาณ : แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
ผลผลิต : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรม : พัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์
1. งบลงทุน
1.1. ครุภัณฑ์
กองควบคุมการค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต
คอมพิวเตอร์
(1) โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงคาขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและ
ใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
1 ระบบ
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4,670,400
4,670,400
4,670,400
4,670,400
4,670,400
4,670,400
4,670,400
4,670,400

7.8 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
15,570,600 บาท
7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
15,570,600 บาท
7.8.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผูเ้ พาะเลีย้ งสัตว์น้าให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและ
เพียงพอต่อการนาไปใช้ประโยชน์หลายมิติ เชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานอื่นๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว มีข้อมูลในการวางแผน กาหนดมาตรการและนโยบายภาครัฐ
7.8.1.2 สถานที่ดาเนินการ
ทั่วประเทศ
7.8.1.3 ระยะเวลาดาเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)
7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
134,927,200 บาท
- เงินงบประมาณ
134,927,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ
- บาท
7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
กิจกรรม
รวมทั้งสิ้น
1. ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผูเ้ พาะเลีย้ งสัตว์น้า

งบดาเนินงาน
5.1750
5.1750

หน่วย:ล้านบาท

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอืน่
10.3956
10.3956
-

รวม
15.5706
15.5706

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วัด/
ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564-จบ
หน่วยนับ เริ่มต้น - ปี 2560 ปี 2561
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ฟาร์ม
เชิงปริมาณ : จานวนฟาร์มเพาะเลีย้ งสัตว์
560,000
540,000
540,000
540,000
540,000
น้า โรงเพาะฟักได้รับการสารวจข้อมูล
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่
ได้รับการสารวจ/ปรับปรุง สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่นได้ไม่น้อย
กว่า
รวมทั้งสิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

( 32,223 )
-

(-)
34.8170
34.8170
9.9600
24.8570
-

80

15.5706
15.5706
5.1750
10.3956
-

80

23.9840
23.9840
23.9840
-

80

25.1832
25.1832
25.1832
-

* ผลการดาเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดาเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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80

26.4424
26.4424
26.4424
-

แผนงบประมาณ : แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
ผลผลิต : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
กิจกรรม : ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
1. งบด้าเนินงาน
1.1. ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
- ค่าจ้างเหมาบริการ
1.2. ค่าวัสดุ
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
2. งบลงทุน
2.1. ครุภัณฑ์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลปากน้า อาเภอเมือง
กระบี่ จังหวัดกระบี่ 3 ชุด
(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1
(27 หน้า/นาที) ตาบลปากน้า อาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 3 เครื่อง
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 21 ชุด
(4) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี แขวงลาดยาว เขต
จตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง
(5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 21 เครื่อง
(6) ชุดโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 6 ชุด
(7) สแกนเนอร์สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
(8) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลปากแพรก อาเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 2 ชุด
(9) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลปากแพรก อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 2 เครื่อง
(10) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 4 ชุด
(11) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลกาฬสินธุ์ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 4 เครื่อง
(12) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลหนองปลิง อาเภอเมือง
กาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร 2 ชุด
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15,570,600
15,570,600
15,570,600
5,175,000
4,207,600
3,217,600
990,000
967,400
967,400
10,395,600
10,395,600
10,395,600
10,395,600
107,400
23,700
751,800
34,000
165,900
631,200
29,000
71,600
15,800
143,200
31,600
71,600

(13) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลหนองปลิง อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร 2
เครื่อง
(14) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
กาแพงเพชร จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด
(15) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 4 ชุด
(16) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 5 เครื่อง
(17) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลตลาด อาเภอเมือง
จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 2 ชุด
(18) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลตลาด อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 2 เครื่อง
(19) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 2 ชุด
(20) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 2 เครื่อง
(21) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 4 ชุด
(22) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 4 เครื่อง
(23) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
ชัยนาท จังหวัดชัยนาท 2 ชุด
(24) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลในเมือง อาเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 2 เครื่อง
(25) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 3 ชุด
(26) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลในเมือง อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 3 เครื่อง
(27) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลท่าตะเภา อาเภอเมือง
ชุมพร จังหวัดชุมพร 4 ชุด
(28) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลท่าตะเภา อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 4 เครื่อง
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(29) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลริมกก อาเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย 4 ชุด
(30) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลริมกก อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 4 เครื่อง
(31) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 5 ชุด
(32) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลสุเทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 5 เครื่อง
(33) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลทับเที่ยง อาเภอเมือง
ตรัง จังหวัดตรัง 3 ชุด
(34) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลทับเที่ยง อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 3 เครื่อง
(35) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลวังกระแจะ อาเภอเมือง
ตราด จังหวัดตราด 2 ชุด
(36) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลวังกระแจะ อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 2 เครื่อง
(37) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลหนองหลวง อาเภอ
เมืองตาก จังหวัดตาก 2 ชุด
(38) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลหนองหลวง อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 2 เครื่อง
(39) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลท่าช้าง อาเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก 1 ชุด
(40) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลท่าช้าง อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง
(41) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลถนนขาด อาเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม 2 ชุด
(42) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลถนนขาด อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 2 เครื่อง
(43) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลหนองแสง อาเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม 4 ชุด
(44) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลหนองแสง อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 4 เครื่อง
(45) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 5 ชุด
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(46) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 5 เครื่อง
(47) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลนาเคียน อาเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 ชุด
(48) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลนาเคียน อาเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด
(49) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลนาเคียน อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
5 เครื่อง
(50) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลนครสวรรค์ตก อาเภอ
เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 3 ชุด
(51) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลนครสวรรค์ตก อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 3
เครื
(52)่องเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลเสาธงหิน อาเภอบาง
ใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 2 ชุด
(53) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลเสาธงหิน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 2 เครื่อง
(54) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลโคกเคียน อาเภอเมือง
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 2 ชุด
(55) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลโคกเคียน อาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 2 เครื่อง
(56) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลวิศษิ ฐ์ อาเภอเมืองบึง
กาฬ จังหวัดบึงกาฬ 3 ชุด
(57) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลวิศษิ ฐ์ อาเภอเมืองบึงกาฬบุรีรัมย์ จังหวัดบึงกาฬ 3 เครื่อง
(58) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลบางปรก อาเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด
(59) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลบางปรอก อาเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด
(60) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลบางปรก อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 2 เครื่อง
(61) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลประจวบคีรีขันธ์ อาเภอ
เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3 ชุด
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143,200
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(62) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลประจวบคีรีขันธ์ อาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 3 เครื่อง
(63) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลไม้เค็ด อาเภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2 ชุด
(64) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลไม้เค็ด อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2 เครื่อง
(65) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลสะบารัง อาเภอเมือง
ปัตตานี จังหวัดปัตตานี 5 ชุด
(66) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลสะบารัง อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 5 เครื่อง
(67) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลคลองสวนพลู อาเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3 ชุด
(68) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลคลองสวนพลู อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 3 เครื่อง
(69) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลเวียง อาเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา 2 ชุด
(70) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลเวียง อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 2 เครื่อง
(71) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลท้ายช้าง อาเภอเมือง
พังงา จังหวัดพังงา 3 ชุด
(72) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลท้ายช้าง อาเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 3 เครื่อง
(73) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลลาปา อาเภอเมืองพัทลุง
จังหวัดพัทลุง 3 ชุด
(74) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลลาปา อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 3 เครื่อง
(75) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
พิจิตร จังหวัดพิจิตร 3 ชุด
(76) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลในเมือง อาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 3 เครื่อง
(77) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลหัวรอ อาเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 4 ชุด
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(78) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลหัวรอ อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 4 เครื่อง
(79) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลธงชัย อาเภอเมือง
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 3 ชุด
(80) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลธงชัย อาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 3 เครื่อง
(81) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลสะเดียง อาเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 3 ชุด
(82) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลสะเดียง อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 3 เครื่อง
(83) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลในเวียง อาเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่ 2 ชุด
(84) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลในเวียง อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 2 เครื่อง
(85) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลตลาดใหญ่ อาเภอเมือง
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด
(86) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลตลาดใหญ่ อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง
(87) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลแวงน่าง อาเภอเมือง
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 2 ชุด
(88) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลแวงน่าง อาเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 2 เครื่อง
(89) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมือง
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 2 ชุด
(90) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 2 เครื่อง
(91) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลจองคา อาเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2 ชุด
(92) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลจองคา อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2 เครื่อง
(93) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลตาดทอง อาเภอเมือง
ยโสธร จังหวัดยโสธร 2 ชุด
(94) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลตาดทอง อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 2 เครื่อง
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(95) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลสะเตง อาเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา 1 ชุด
(96) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลสะเตง อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง
(97) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลเหนือเมือง อาเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 5 ชุด
(98) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลเหนือเมือง อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 5 เครื่อง
(99) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลเนินพระ อาเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง 2 ชุด
(100) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลเนินพระ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 2 เครื่อง
(101) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี 2 ชุด
(102) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 2 เครื่อง
(103) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมือง
ลพบุรี จังหวัดลพบุรี 2 ชุด
(104) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 2 เครื่อง
(105) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลพระบาท อาเภอเมือง
ลาปาง จังหวัดลาปาง 3 ชุด
(106) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลพระบาท อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง 3 เครื่อง
(107) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลเวียงยอง อาเภอเมือง
ลาพูน จังหวัดลาพูน 1 ชุด
(108) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลเวียงยอง อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน 1 เครื่อง
(109) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลกุดป่อง อาเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย 2 ชุด
(110) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลกุดป่อง อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 2 เครื่อง
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(111) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลหนองครก อาเภอเมือง
ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 3 ชุด
(112) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลหนองครก อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 3 เครื่อง
(113) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมือง
สกลนคร จังหวัดสกลนคร 3 ชุด
(114) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 2 เครื่อง
(115) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองอ จังหวัดสกลนคร 1 เครื่อง
(116) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลบ่อยาง อาเภอเมือง
สงขลา จังหวัดสงขลา 2 ชุด
(117) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลบ่อยาง อาเภอเมือง
สงขลาจังหวัดสงขลา 1 ชุด
(118) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลบ่อยาง อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 3 เครื่อง
(119) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลคลองขุด อาเภอเมือง
สตูล จังหวัดสตูล 2 ชุด
(120) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลคลองขุด อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 2 เครื่อง
(121) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลท้ายบ้าน อาเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 2 ชุด
(122) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลท้ายบ้าน อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 2
เครื่อง
(123) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลมหาชัย อาเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 ชุด
(124) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลมหาชัย อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง
(125) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลปากเพรียว อาเภอเมือง
สระบุรี จังหวัดสระบุรี 2 ชุด
(126) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลปากเพรียว อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 2 เครื่อง
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(127) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลบางมัญ อาเภอเมือง
สิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 2 ชุด
(128) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลบางมัญ อาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 2 เครื่อง
(129) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลบ้านสวน อาเภอเมือง
สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 3 ชุด
(130) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลบ้านสวน อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 2 เครื่อง
(131) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลบ้านสวน อาเภอเมืองอ จังหวัดสุโขทัย 1 เครื่อง
(132) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลรั้วใหญ่ อาเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 4 ชุด
(133) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลรั้วใหญ่ อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 3 เครื่อง
(134) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลรั้วใหญ่ อาเภอเมืองอ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง
(135) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลท่าข้าม อาเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 7 ชุด
(136) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลท่าข้าม อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 7 เครื่อง
(137) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลนอกเมือง อาเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 3 ชุด
(138) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลนอกเมือง อาเภอเมืองอ
จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด
(139) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลนอกเมือง อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 3 เครื่อง
(140) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลนอกเมือง อาเภอเมืองอ จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง
(141) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลหนองกอมเกาะ อาเภอ
เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 2 ชุด
(142) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลหนองกอมเกาะ อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 2
เครื่อง
(143) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลหนองภัยศูนย์ อาเภอ
เมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู 2 ชุด
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(144) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลหนองภัยศูนย์ อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู 2
เครื่อง
(145) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลศาลาแดง อาเภอเมือง
อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 2 ชุด
(146) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลศาลาแดง อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 2 เครื่อง
(147) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลโนนโพธิ์ อาเภอเมือง
อานาจเจริญ จังหวัดอานาจเจริญ 2 ชุด
(148) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลโนนโพธิ์ อาเภอเมืองอานาจเจริญ จังหวัดอานาจเจริญ 2 เครื่อง
(149) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 6 ชุด
(150) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 6 เครื่อง
(151) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลท่าอิฐ อาเภอเมือง
อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 2 ชุด
(152) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลท่าอิฐ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 2 เครื่อง
(153) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบลอุทัยใหม่ อาเภอเมือง
อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 2 ชุด
(154) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบลอุทัยใหม่ อาเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 2 เครื่อง
(155) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารและชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ตาบล ในเมือง อาเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 6 ชุด
(156) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) ตาบล ในเมือง อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 6 เครื่อง
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15,800
214,800
47,400
71,600
15,800
71,600
15,800
214,800
47,400

7.9 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
35,430,900 บาท
7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาการประมง
22,759,300 บาท
7.9.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าจืด สัตว์น้าชายฝัง่ และปรับปรุงพันธุส์ ัตว์น้า แหล่งน้า
ให้มีสภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้า ศึกษา สารวจ วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับ
แหล่งทาการประมงในน่านน้าไทย พื้นที่ทับซ้อนน่านน้าสากล พัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับเครือ่ งมือ
ประมง เรือประมง และวิธีทาการประมงทะเล รวมทั้งทาการศึกษา ค้นคว้า วิจัย
การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ วิธีการเก็บรักษา การขนส่งสัตว์
น้า กรรมวิธีการผลิต การแปรรูป และการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
7.9.1.2 สถานที่ดาเนินการ
กรมประมงส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
7.9.1.3 ระยะเวลาดาเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
178,546,900 บาท
- เงินงบประมาณ
178,546,900 บาท
- เงินนอกงบประมาณ
- บาท
7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
กิจกรรม
รวมทั้งสิ้น

1. วิจัยประยุกต์
2. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างหรือสะสมองค์ความรู้

งบดาเนินงาน
22.7593
13.3171
9.4422

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอืน่
-

หน่วย:ล้านบาท
รวม
22.7593
13.3171
9.4422

7.9.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วัด/
ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564-จบ
หน่วยนับ เริ่มต้น - ปี 2560 ปี 2561
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : จานวนงานวิจัยที่ดาเนินการ โครงการ
110
94
120
120
120
( 113 )
เรื
่
อ
ง
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยที่นาไปใช้
8
8
8
8
8
ประโยชน์
(-)
ล้านบาท
32.9093
22.7593
39.9821
41.9895
41.9895
รวมทั้งสิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
32.9093
22.7593
39.9821
41.9895
41.9895
- งบดาเนินงาน
ล้านบาท
32.9093
22.7593
39.9821
41.9895
41.9895
- งบลงทุน
ล้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
-

* ผลการดาเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดาเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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แผนงบประมาณ : แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
ผลผลิต : โครงการวิจัยและพัฒนาการประมง
กิจกรรม : วิจัยประยุกต์
1. งบดาเนินงาน
1.1. ค่าตอบแทน
- ค่าอาหารทาการนอกเวลา
1.2. ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
- ค่าจ้างเหมาบริการ
1.3. ค่าวัสดุ
- วัสดุสานักงาน
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
- วัสดุการเกษตร
กิจกรรม : วิจัยและพัฒนาเพือ่ สร้างหรือสะสมองค์ความรู้
1. งบดาเนินงาน
1.1. ค่าตอบแทน
- ค่าอาหารทาการนอกเวลา
1.2. ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
- ค่าจ้างเหมาบริการ
1.3. ค่าวัสดุ
- วัสดุสานักงาน
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
- วัสดุการเกษตร
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35,430,900
22,759,300
13,317,100
13,317,100
720,000
720,000
6,450,000
4,100,000
450,000
400,000
1,500,000
6,147,100
500,000
500,000
3,147,100
2,000,000
9,442,200
9,442,200
640,000
640,000
6,085,000
2,450,000
450,000
785,000
2,400,000
2,717,200
100,000
600,000
1,419,000
598,200

7.9.2 โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมสร้างความเข้มแข็งด้าน
1,342,000 บาท
การประมง
7.9.2.1 วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการประมง ในการจัดการความรูก้ ารวิจัยเพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนาชุมชน
และสังคม
7.9.2.2 สถานที่ดาเนินการ
หน่วยงานวิจัยของกรมประมง
7.9.2.3 ระยะเวลาดาเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)
7.9.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
7,344,700 บาท
- เงินงบประมาณ
7,344,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ
- บาท
7.9.2.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอืน่
รวม
รวมทั้งสิ้น
1.3420
1.3420
1. วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งตาม
1.3420
1.3420
ยุทธศาสตร์ประเทศ
7.9.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วัด/
ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564-จบ
หน่วยนับ เริ่มต้น - ปี 2560 ปี 2561
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : จานวนงานวิจัยที่ดาเนินการ โครงการ
2
5
5
5
(-)
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการวิจัยที่ ร้อยละ
100
100
100
100
ดาเนินการตามแผนที่กาหนด
(-)
ล้านบาท
1.3420
1.9367
2.0330
2.0330
รวมทั้งสิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
1.3420
1.9367
2.0330
2.0330
- งบดาเนินงาน
ล้านบาท
1.3420
1.9367
2.0330
2.0330
- งบลงทุน
ล้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
-

* ผลการดาเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดาเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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ผลผลิต : โครงการวิจัยและนวัตกรรมสร้างความเข้มแข็งด้านการประมง
กิจกรรม : วิจัยและนวัตกรรมเพือ่ สร้างความเข้มแข็งตามยุทธศาสตร์ประเทศ
1. งบดาเนินงาน
1.1. ค่าตอบแทน
- ค่าอาหารทาการนอกเวลา
1.2. ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
1.3. ค่าวัสดุ
- วัสดุสานักงาน
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- วัสดุก่อสร้าง
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
- วัสดุคอมพิวเตอร์
- วัสดุการเกษตร
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1,342,000
1,342,000
1,342,000
72,000
72,000
673,000
292,000
265,700
115,300
597,000
14,000
23,000
10,000
154,000
99,000
15,000
282,000

7.9.3 โครงการที่ 3 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมประมง
1,038,000 บาท
7.9.3.1 วัตถุประสงค์
เพื่อวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมประมง นาไปสูก่ ารใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้อง
กับคลัสเตอร์เป้าหมายและข้อริเริม่ ของรัฐบาล
7.9.3.2 สถานที่ดาเนินการ
หน่วยงานวิจัยของกรมประมง
7.9.3.3 ระยะเวลาดาเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
7.9.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
10,184,500 บาท
- เงินงบประมาณ
10,184,500 บาท
- เงินนอกงบประมาณ
- บาท
7.9.3.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
กิจกรรม
รวมทั้งสิ้น
1. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อป้องกันและจัดการภัยพิบัติ
2. วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม

งบดาเนินงาน
1.0380
0.4940
0.5440

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอืน่
-

หน่วย:ล้านบาท
รวม
1.0380
0.4940
0.5440

7.9.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วัด/
ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564-จบ
หน่วยนับ เริ่มต้น - ปี 2560 ปี 2561
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : จานวนงานวิจัยที่ดาเนินการ โครงการ
3
8
8
8
(-)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการวิจัยที่
100
100
100
100
ดาเนินการตามแผนที่กาหนด
(-)
ล้านบาท
1.0380
2.6879
2.6879
2.6879
รวมทั้งสิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
1.0380
2.6879
2.6879
2.6879
- งบดาเนินงาน
ล้านบาท
1.0380
2.6879
2.6879
2.6879
- งบลงทุน
ล้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
-

* ผลการดาเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดาเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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ผลผลิต : โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมประมง
กิจกรรม : พัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ ป้องกันและจัดการภัยพิบัติ
1. งบดาเนินงาน
1.1. ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
- ค่าจ้างเหมาบริการ
1.2. ค่าวัสดุ
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
- วัสดุการเกษตร
กิจกรรม : วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม
1. งบดาเนินงาน
1.1. ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
- ค่าจ้างเหมาบริการ
1.2. ค่าวัสดุ
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
- วัสดุการเกษตร

1,038,000
494,000
494,000
264,000
114,000
150,000
230,000
30,000
150,000
50,000
544,000
544,000
185,000
85,000
100,000
359,000
124,000
200,000
35,000
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7.9.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุน
10,291,600 บาท
การวิจัยและนวัตกรรมด้านการประมง
7.9.4.1 วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบนวัตกรรม มาตรฐานการวิจัย บุคลากรวิจัย และนวัตกรรม
ที่มีคุณภาพและเพียงพอ ส่งเสริมการพัฒนาทางด้านประมงของประเทศ
7.9.4.2 สถานที่ดาเนินการ
ทั่วประเทศ
7.9.4.3 ระยะเวลาดาเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)
7.9.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
190,341,600 บาท
- เงินงบประมาณ
190,341,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ
- บาท
7.9.4.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
กิจกรรม
รวมทั้งสิ้น
1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยเอื้อที่
สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

งบดาเนินงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอืน่
10.2916
10.2916
-

หน่วย:ล้านบาท
รวม
10.2916
10.2916

7.9.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วัด/
ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564-จบ
หน่วยนับ เริ่มต้น - ปี 2560 ปี 2561
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
โครงการ
เชิงปริมาณ : จานวนโครงการที่ดาเนินการ
1
5
5
5
(-)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละในการดาเนินการ
100
100
100
100
จัดหาอุปกรณ์พื้นฐานในการวิจัยแล้ว
เสร็จตามแผนที่กาหนด
(-)
ล้านบาท
10.2916
60.0000
60.0000
60.0000
รวมทั้งสิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
10.2916
60.0000
60.0000
60.0000
- งบดาเนินงาน
ล้านบาท
60.0000
60.0000
60.0000
- งบลงทุน
ล้านบาท
10.2916
- งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
-

* ผลการดาเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดาเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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ผลผลิต : โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
ด้านการประมง
กิจกรรม : พัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ ฐานและปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัย
และนวัตกรรม
1. งบลงทุน
1.1. ครุภัณฑ์
กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) เครื่องตีผสมตัวอย่าง (Stomacher) พร้อมอุปกรณ์ ตาบลโคกขาม อาเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 2 เครื่อง
(2) หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) พร้อมอุปกรณ์ ตาบลโคกขาม อาเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 ชุด
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) เครื่องต้มน้าทะเลขนาด 400 ลิตร ตาบลคลองวาฬ อาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 เครื่อง
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) ชุดทาความสะอาดเครื่องแก้วด้วยคลื่นความถี่สูง ความจุไม่น้อยกว่า 28 ลิตร
ตาบลปากน้า อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 ชุด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต)
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ (Inverted microscope) ชนิด 2 ตา พร้อมชุด
ถ่ายภาพดิจิตอลและชุดประมวลผลแบบตั้งโต๊ะ ตาบลวิชิต อาเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ ตาบลบ่อยาง อาเภอเมืองสงขลา จังหวัด
สงขลา 2 เครื่อง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)
ครุภัณฑ์การเกษตร
(1) เครื่องปั้มน้าขนาดมอเตอร์ไฟฟ้า 1 แรงม้า สูบน้าได้ 2,500 ลิตรต่อชั่วโมง
ตาบลบางพึ่ง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) เครื่องวัดคุณภาพน้าพร้อมความขุ่นแบบหัวรวม ตาบลบางพึ่ง อาเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง
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กองวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบตั้งโต๊ะ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
(2) เครื่องวัดความลึก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
(3) เครื่องวัดค่าออกซิเจนละลายในน้า แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
(4) ตู้ดูดควัน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ตู้
(5) หม้อนึ่งความดัน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ใบ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดขอนแก่น
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบตั้งโต๊ะ ตาบลเขื่อนอุบลรัตน์ อาเภออุบลรัตน์
จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง
(2) เครื่องวัดความลึก ตาบลเขื่อนอุบลรัตน์ อาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
1 เครื่อง
(3) เครื่องวัดค่าออกซิเจนละลายในน้า ตาบลเขื่อนอุบลรัตน์ อาเภออุบลรัตน์
จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง
(4) ตู้ดูดควัน ตาบลเขื่อนอุบลรัตน์ อาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น1 ตู้
(5) หม้อนึ่งความดัน ตาบลเขื่อนอุบลรัตน์ อาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 1 ใบ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดชัยภูมิ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบตั้งโต๊ะ ตาบลละหาน อาเภอจัตุรัส จังหวัด
ชัยภูมิ 1 เครื่อง
(2) เครื่องวัดความลึก ตาบลละหาน อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 1 เครื่อง
(3) เครื่องวัดค่าออกซิเจนละลายในน้า ตาบลละหาน อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 1
เครื่อง
(4) ตู้ดูดควัน ตาบลละหาน อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 1 ตู้
(5) หม้อนึ่งความดัน ตาบลละหาน อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 1 ใบ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดตาก
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบตั้งโต๊ะ ตาบลไม้งาม อาเภอเมืองตาก จังหวัด
ตาก 1 เครื่อง
(2) เครื่องวัดความลึก ตาบลไม้งาม อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 เครื่อง
(3) เครื่องวัดค่าออกซิเจนละลายในน้า ตาบลไม้งาม อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
1 เครื่อง
(4) ตู้ดูดควัน ตาบลไม้งาม อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 ตู้
(5) หม้อนึ่งความดัน ตาบลไม้งาม อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 ใบ
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดนครราชสีมา
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบตั้งโต๊ะ ตาบลสุรนารี อาเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง
(2) เครื่องวัดความลึก ตาบลสุรนารี อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
1 เครื่อง
(3) เครื่องวัดค่าออกซิเจนละลายในน้า ตาบลสุรนารี อาเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง
(4) ตู้ดูดควัน ตาบลสุรนารี อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ตู้
(5) หม้อนึ่งความดัน ตาบลสุรนารี อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1
ใบ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดเขต 2 (นครสวรรค์)
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบตั้งโต๊ะ ตาบลแควใหญ่ อาเภอเมือง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง
(2) เครื่องวัดความลึก ตาบลแควใหญ่ อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1
เครื่อง
(3) เครื่องวัดค่าออกซิเจนละลายในน้า ตาบลแควใหญ่ อาเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง
(4) ตู้ดูดควัน ตาบลแควใหญ่ อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ตู้
(5) หม้อนึ่งความดัน ตาบลแควใหญ่ อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1
ศูนย์ใบ
วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดเขต 1 (พะเยา)
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบตั้งโต๊ะ ตาบลเวียง อาเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง
(2) เครื่องวัดความลึก ตาบลเวียง อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง
(3) เครื่องวัดค่าออกซิเจนละลายในน้า ตาบลเวียง อาเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง
(4) ตู้ดูดควัน ตาบลเวียง อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ตู้
(5) หม้อนึ่งความดัน ตาบลเวียง อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ใบ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดพัทลุง
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบตั้งโต๊ะ ตาบลลาปา อาเภอเมืองพัทลุง
จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง
(2) เครื่องวัดความลึก ตาบลลาปา อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง
(3) เครื่องวัดค่าออกซิเจนละลายในน้า ตาบลลาปา อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัด
พัทลุง 1 เครื่อง
(4) ตู้ดูดควัน ตาบลลาปา อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 ตู้
(5) หม้อนึ่งความดัน ตาบลลาปา อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 ใบ
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดพิษณุโลก
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบตั้งโต๊ะ ตาบลพรหมพิราม อาเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง
(2) เครื่องวัดความลึก ตาบลพรหมพิราม อาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
1 เครื่อง
(3) เครื่องวัดค่าออกซิเจนละลายในน้า ตาบลพรหมพิราม อาเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง
(4) ตู้ดูดควัน ตาบลพรหมพิราม อาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 1 ตู้
(5) หม้อนึ่งความดัน ตาบลพรหมพิราม อาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 1 ใบ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดเพชรบุรี
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบตั้งโต๊ะ ตาบลท่าคอย อาเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี 1 เครื่อง
(2) เครื่องวัดความลึก ตาบลท่าคอย อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 1 เครื่อง
(3) เครื่องวัดค่าออกซิเจนละลายในน้า ตาบลท่าคอย อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
1 เครื่อง
(4) ตู้ดูดควัน ตาบลท่าคอย อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 1 ตู้
(5) หม้อนึ่งความดัน ตาบลท่าคอย อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 1 ใบ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดยะลา
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบตั้งโต๊ะ ตาบลธารโต อาเภอธารโต จังหวัด
ยะลา 1 เครื่อง
(2) เครื่องวัดความลึก ตาบลธารโต อาเภอธารโต จังหวัดยะลา 1 เครื่อง
(3) เครื่องวัดค่าออกซิเจนละลายในน้า ตาบลธารโต อาเภอธารโต จังหวัดยะลา
1 เครื่อง
(4) ตู้ดูดควัน ตาบลธารโต อาเภอธารโต จังหวัดยะลา 1 ตู้
(5) หม้อนึ่งความดัน ตาบลธารโต อาเภอธารโต จังหวัดยะลา 1 ใบ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดระยอง
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบตั้งโต๊ะ ตาบลแม่น้าคู้ อาเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง 1 เครื่อง
(2) เครื่องวัดความลึก ตาบลแม่น้าคู้ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 1 เครื่อง
(3) เครื่องวัดค่าออกซิเจนละลายในน้า ตาบลแม่น้าคู้ อาเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง 1 เครื่อง
(4) ตู้ดูดควัน ตาบลแม่น้าคู้ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 1 ตู้
(5) หม้อนึ่งความดัน ตาบลแม่น้าคู้ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 1 ใบ

96

369,000
369,000
22,000
12,000
35,000
250,000
50,000
369,000
369,000
22,000
12,000
35,000
250,000
50,000
369,000
369,000
22,000
12,000
35,000
250,000
50,000
369,000
369,000
22,000
12,000
35,000
250,000
50,000

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดลพบุรี
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบตั้งโต๊ะ ตาบลบางงา อาเภอท่าวุ้ง จังหวัด
ลพบุรี 1 เครื่อง
(2) เครื่องวัดความลึก ตาบลบางงา อาเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 1 เครื่อง
(3) เครื่องวัดค่าออกซิเจนละลายในน้า ตาบลบางงา อาเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
1 เครื่อง
(4) ตู้ดูดควัน ตาบลบางงา อาเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 1 ตู้
(5) หม้อนึ่งความดัน ตาบลบางงา อาเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 1 ใบ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดลาปาง
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบตั้งโต๊ะ ตาบลนิคมพัฒนา อาเภอเมืองลาปาง
จังหวัดลาปาง 1 เครื่อง
(2) เครื่องวัดความลึก ตาบลนิคมพัฒนา อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง 1 เครื่อง
(3) เครื่องวัดค่าออกซิเจนละลายในน้า ตาบลนิคมพัฒนา อาเภอเมืองลาปาง
จังหวัดลาปาง 1 เครื่อง
(4) ตู้ดูดควัน ตาบลนิคมพัฒนา อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง 1 ตู้
(5) หม้อนึ่งความดัน ตาบลนิคมพัฒนา อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง 1 ใบ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดเขต 3 (สกลนคร)
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบตั้งโต๊ะ ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร 1 เครื่อง
(2) เครื่องวัดความลึก ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
1 เครื่อง
(3) เครื่องวัดค่าออกซิเจนละลายในน้า ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร 1 เครื่อง
(4) ตู้ดูดควัน ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ตู้
(5) หม้อนึ่งความดัน ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ใบ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดสุพรรณบุรี
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบตั้งโต๊ะ ตาบลดอนโพธิ์ทอง อาเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง
(2) เครื่องวัดความลึก ตาบลดอนโพธิ์ทอง อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี 1 เครื่อง
(3) เครื่องวัดค่าออกซิเจนละลายในน้า ตาบลดอนโพธิ์ทอง อาเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง
(4) ตู้ดูดควัน ตาบลดอนโพธิ์ทอง อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ตู้
(5) หม้อนึ่งความดัน ตาบลดอนโพธิ์ทอง อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
1 ใบ
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี)
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบตั้งโต๊ะ ตาบลท่าข้าม อาเภอพุนพิน จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 1 เครื่อง
(2) เครื่องวัดความลึก ตาบลท่าข้าม อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง
(3) เครื่องวัดค่าออกซิเจนละลายในน้า ตาบลท่าข้าม อาเภอพุนพิน จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 1 เครื่อง
(4) ตู้ดูดควัน ตาบลท่าข้าม อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ตู้
(5) หม้อนึ่งความดัน ตาบลท่าข้าม อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ใบ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดสุรินทร์
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบตั้งโต๊ะ ตาบลนอกเมือง อาเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง
(2) เครื่องวัดความลึก ตาบลนอกเมือง อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง
(3) เครื่องวัดค่าออกซิเจนละลายในน้า ตาบลนอกเมือง อาเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง
(4) ตู้ดูดควัน ตาบลนอกเมือง อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ตู้
(5) หม้อนึ่งความดัน ตาบลนอกเมือง อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ใบ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบตั้งโต๊ะ ตาบลแจระแม อาเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง
(2) เครื่องวัดความลึก ตาบลแจระแม อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี 1 เครื่อง
(3) เครื่องวัดค่าออกซิเจนละลายในน้า ตาบลแจระแม อาเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง
(4) ตู้ดูดควัน ตาบลแจระแม อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ตู้
(5) หม้อนึ่งความดัน ตาบลแจระแม อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
1 ใบ
กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้า
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าชุมพร
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) เครื่องอ่านไมโครชิพ ตาบลทุ่งคา อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 เครื่อง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าบุรีรัมย์
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้าภาคสนามแบบหลายพารามิเตอร์ ตาบลบ้านบัว
อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 เครื่อง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าปทุมธานี
ครุภัณฑ์การเกษตร
(1) ถังสารองไนโตรเจนเหลวขนาดความจุ 35 ลิตร ตาบลคลองห้า อาเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี 2 ใบ
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าเพชรบุรี
ครุภัณฑ์การเกษตร
(1) เครื่องปั๊มลมแบบ Roots Blower พร้อมอุปกรณ์ ตาบลแหลมผักเบี้ย อาเภอ
บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 1 เครื่อง
(2) เครื่องสูบน้าแบบจุ่มขนาดท่อ 1 นิ้ว ตาบลแหลมผักเบี้ย อาเภอบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี 2 เครื่อง
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) เครื่องสเปคโตโฟโตมิเตอร์ ตาบลแหลมผักเบี้ย อาเภอบ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี 1 เครื่อง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าอุตรดิตถ์
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) เครื่องอ่านไมโครชิพตัวเลขและอักษร 16 หลัก ตาบลวังแดง อาเภอตรอน
จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 เครื่อง
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7.10 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
1,203,397,300 บาท
7.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
389,756,700 บาท
7.10.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลีย้ งสัตว์น้า โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้าให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมประมง ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรคสัตว์น้า
7.10.1.2 สถานที่ดาเนินการ
ทั่วประเทศ
7.10.1.3 ระยะเวลาดาเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)
7.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
3,984,975,900 บาท
- เงินงบประมาณ
3,984,975,900 บาท
- เงินนอกงบประมาณ
- บาท
7.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
กิจกรรม
รวมทั้งสิ้น
1. ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
2. เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและเชื้อดือ้ ยา

งบดาเนินงาน
316.1160
216.1947
99.9213

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอืน่
51.1407
22.5000
41.1010
22.5000
10.0397
-

หน่วย:ล้านบาท
รวม
389.7567
279.7957
109.9610

7.10.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วัด/
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564-จบ
หน่วยนับ เริ่มต้น - ปี 2560
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : ตรวจสอบและรับรอง
32,307
32,500
33,000
34,500
35,000
คุณภาพสินค้าประมง
( 15,793 )
เชิงปริมาณ : จานวนตัวอย่างที่ได้รับ ตัวอย่าง
65,000
100,000
100,000
100,000
100,000
การตรวจวิเคราะห์ตามเกณฑ์มาตรฐาน
( 49,563 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : มูลค่าสินค้าประมง
3
3
3
3
เพิ่มขึ้น
(-)
ล้านบาท
904.6026
389.7567 421.7457 503.1702
565.5957
รวมทั้งสิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
904.6026
389.7567 421.7457 503.1702
565.5957
- งบดาเนินงาน
ล้านบาท
830.5933
316.1160 385.5657
466.9902
529.4157
- งบลงทุน
ล้านบาท
46.0093
51.1407
- งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
28.0000
22.5000
36.1800
36.1800
36.1800
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
-

* ผลการดาเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดาเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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แผนงบประมาณ : แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
ผลผลิต : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
กิจกรรม : ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
1. งบดาเนินงาน
1.1. ค่าตอบแทน
- ค่าอาหารทาการนอกเวลา
1.2. ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
- ค่ารับรองและพิธีการ
- ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม
- ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่
1.3. ค่าวัสดุ
- วัสดุสานักงาน
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- วัสดุก่อสร้าง
- วัสดุงานบ้านงานครัว
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
- วัสดุหนังสือวารสารและตารา
- วัสดุคอมพิวเตอร์
- วัสดุเครื่องแต่งกาย
- วัสดุการเกษตร
2. งบลงทุน
2.1. ครุภัณฑ์
กองกฏหมาย
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
กาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 1 คัน
กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) เครื่องดูดจ่ายอาหารเลี้ยงเชื้ออัตโนมัติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง
(2) เครื่องหมุนเหวี่ยงความเร็วสูงมีระบบควบคุมอุณหภูมิพร้อมอุปกรณ์ แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด
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1,203,397,300
389,756,700
279,795,700
216,194,700
10,400,300
10,400,300
106,681,400
21,868,900
15,151,600
16,281,900
4,358,600
950,000
326,000
42,598,000
3,586,400
1,560,000
99,113,000
8,680,000
19,746,200
1,778,000
2,970,000
1,960,000
56,332,800
682,000
2,100,000
30,000
4,834,000
41,101,000
29,453,600
821,000
821,000
821,000

5,981,600
1,110,000
260,000
850,000

ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) ตู้แช่อาหารเลี้ยงเชื้อ ตาบลบ่อยาง อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ตู้
(2) หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) พร้อมอุปกรณ์ ตาบลบ่อยาง อาเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา 2 ชุด
ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH) พร้อมอุปกรณ์ ตาบลโคกขาม อาเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง
(2) เครื่องวิเคราะห์โครมาโตกราฟฟี่ความดันสูงพร้อมอุปกรณ์ ตาบลโคกขาม
อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 ชุด
(3) ชุดดูดจ่ายสารละลาย (Auto Pipette) ตาบลโคกขาม อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 5 ชุด
ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) เครื่องตรวจสอบและเก็บบันทึกอุณหภูมิ ตาบลท่าข้าม อาเภอพุนพิน จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 2 เครื่อง
(2) อ่างน้าควบคุมอุณหภูมิขนาดความจุไม่น้อยกว่า 29 ลิตร ตาบลท่าข้าม อาเภอ
พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ใบ
กองบริหารจัดการเรือประมงและการทาการประมง
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 คัน
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์การเกษตร
(1) ถังเพาะเลี้ยงสัตว์น้าแบบไฟเบอร์กลาสขนาดความจุ 1,000 ลิตร แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10 ใบ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
(1) มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 5 แรงม้า ระบบไฟฟ้า 220 โวลท์ แขวงลาดยาว เขต
จตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 4 เครื่อง
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซีหรือ
กาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 คัน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 7 (ชลบุรี)
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) ตู้ดูดควันพร้อมอุปกรณ์ ตาบลบางพระ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด
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730,000
730,000
30,000
700,000
3,974,600
3,974,600
74,600
3,850,000
50,000
167,000
167,000
114,000
53,000
1,288,000
1,288,000
1,288,000
3,524,000
1,149,000
97,000
97,000
100,000
100,000
952,000
952,000
350,000
350,000
350,000

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 11 (ตรัง)
ครุภัณฑ์การเกษตร
(1) เครื่องสูบน้าแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 20 แรงม้า ขนาดท่อ
8 นิ้ว พร้อมท่อส่งขนาด 6 นิ้ว ยาวประมาณ 1,300 เมตร พร้อมอุปกรณ์ ตาบลนา
โต๊ะหมิง อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 ชุด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดนครพนม
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) เครื่องวัดปริมาณออกซิเจน ตาบลหนองญาติ อาเภอเมืองนครพนม จังหวัด
นครพนม 1 เครื่อง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดนราธิวาส
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) รถจักรยานยนต์ขนาด 120 ซีซี ตาบลกะลุวอเหนือ อาเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส 1 คัน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดปทุมธานี
ครุภัณฑ์การเกษตร
(1) เครื่องสูบน้าแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้าได้ 450 ลิตรต่อนาที ตาบลศาลา
ครุ อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 4 เครื่อง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) เครื่องจ่ายสารละลายอัตโนมัติ ตาบลโพแตง อาเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 2 เครื่อง
(2) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบภาคสนาม ตาบลโพแตง อาเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 เครื่อง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 3 (พิจิตร)
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
กาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตาบลในเมือง อาเภอเมืองพิจิตร จังหวัด
พิจิตร 1 คัน
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) เครื่องดูดจ่ายสารละลายขนาด 5-30 ไมโครลิตร ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
พิจิตร จังหวัดพิจิตร 2 เครื่อง
(2) เครื่องดูดจ่ายสารละลายแบบ 8 ช่อง ขนาด 10-100 ไมโครลิตร ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง
(3) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบตั้งโต๊ะ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองพิจิตรพิจิตร
จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง
(4) อ่างน้าควบคุมอุณหภูมิขนาด 6 ลิตร ตาบลในเมือง อาเภอเมืองพิจิตร จังหวัด
พิจิตร 1 ใบ
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770,000
770,000
770,000
40,000
40,000
40,000
51,000
51,000
51,000
44,000
44,000
44,000
82,000
82,000
40,000
42,000
1,038,000
821,000
821,000

217,000
80,000
30,000
22,000
85,000

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งเขต 4 (กระบี่)
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) ตู้ควบคุมอุณหภูมิ (ตู้บ่ม BOD) ตาบลไสไทย อาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1
ตู้ ตู้บ่มเชื้อ (Incubator) ตาบลไสไทย อาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 ตู้
(2)
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) เครื่องปั่นตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ ตาบลคลองขุด อาเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี 1 เครื่อง
(2) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบภาคสนาม ตาบลคลองขุด อาเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง
(3) ตู้ดูดไอสารเคมี ตาบลคลองขุด อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 1 ตู้
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งจันทบุรี
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) โต๊ะปฏิบัติการแบบติดผนังขนาดไม่น้อยกว่า 320x90x80 เซนติเมตร ตาบล
บางกะจะ อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 ตัว
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งตรัง
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบแห้ง ตาบลไม้ฝาด อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 เครื่อง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งนราธิวาส
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) เครื่องกรองตะกอน ตาบลศาลาใหม่ อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง ตาบลคลองวาฬ อาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 เครื่อง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งปัตตานี
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง ตาบลแหลมโพธิ์ อาเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 1
เครื่อง
(2) ชุดดูดจ่ายสารละลายแบบปรับปริมาตร ตาบลแหลมโพธิ์ อาเภอยะหริ่ง
จังหวัดปัตตานี 1 ชุด
(3) ตู้ควบคุมอุณภูมิขนาดไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ตาบลแหลมโพธิ์ อาเภอยะหริ่ง
จังหวัดปัตตานี 1 ตู้
(4) ตู้ปลอดเชื้อแบบเป่าลมแนวดิ่ง ตาบลแหลมโพธิ์ อาเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
1 ตู้
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งพังงา
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ ตาบลท้ายเหมือง อาเภอท้าย
เหมือง จังหวัดพังงา 1 เครื่อง
(2) ตู้ปลอดเชื้อสาหรับงาน PCR พร้อมหลอดไฟยูวี ตาบลท้ายเหมือง อาเภอท้าย
เหมือง จังหวัดพังงา 1 ชุด
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7,451,500
342,400
342,400
128,400
214,000
966,500
966,500
550,000
42,000
374,500
59,000
59,000
59,000
42,800
42,800
42,800
90,000
90,000
90,000
550,000
550,000
550,000
1,210,000
1,210,000
550,000
60,000
300,000
300,000
693,000
693,000
363,000
330,000

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งเพชรบุรี
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
กาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ
ตาบลแหลมผักเบี้ย อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 1 คัน
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบตั้งโต๊ะ ตาบลแหลมผักเบี้ย อาเภอบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี 1 เครื่อง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งภูเก็ต
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) ตู้บ่มเชื้อขนาดความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ตาบลป่าคลอก อาเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต 1 ตู้
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งระนอง
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) ชุดดูดจ่ายสารละลาย ตาบลราชกรูด อาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 ชุด
(2) อ่างน้าควบคุมอุณหภูมิ ตาบลราชกรูด อาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 ใบ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งระยอง
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
กาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตาบลตะพง อาเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง 1 คัน
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) เครื่องแยกขนาดดีเอ็นเอ (Gel electrophoresis) ขนาด 20x20 เซนติเมตร
ตาบลตะพง อาเภอเมืองระยองระยอง จังหวัดระยอง 1 เครื่อง
(2) เครื่องวัดออกชิเจนที่ละลายในน้าแบบตั้งโต๊ะ ตาบลตะพง อาเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง 1 เครื่อง
(3) ตู้ควบคุมอุณหภูมิแบบ 2 ประตู ขนาดความจุ 12 คิว ตาบลตะพง อาเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง 1 ตู้
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาด 110 ลิตร ตาบลเขารูปช้าง อาเภอเมืองสงขลา จังหวัด
สงขลา 1 เครื่อง
(2) เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงชนิดลาแสงคู่ ตาบลเขารูปช้าง อาเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต)
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณปรอทด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชั่น แบบ
Cold vapor พร้อมชุดเพิ่มความไวในการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคอะมัลกัม ตาบล
วิชิต อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด
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974,000
952,000
952,000
22,000
22,000
214,000
214,000
214,000
108,300
108,300
48,300
60,000
1,201,500
986,000
986,000

215,500
35,000
160,500
20,000
1,000,000
1,000,000
400,000
600,000
5,039,500
1,750,000
1,750,000
1,750,000

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) เครื่องวัดคุณภาพน้าแบบหลายหัววัด (Multiprobe)พร้อมอุปกรณ์วัดค่า
Chlorophyll ตาบลบ่อยาง อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล)
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้า ตาบลตามะลัง อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1
เครื่อง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)
วิทยาศาสตร์
(1) เครื่องย่อยตัวอย่างแบบ Microwave Accelerated Reaction System
ตาบลปากน้า อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง
(2) เครื่องวัดคุณภาพน้าแบบหลายหัววัด (Multiprobe) ตาบลบางพึ่ง อาเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง
(3) ชุดกรองสารละลาย ตาบลบางพึ่ง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 2
ชุด
กองวิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,000 ซีซี หรือ
กาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 1 คัน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดพัทลุง
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) เครื่องเขย่าผสมสาร (Shaker) ตาบลลาปา อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1
เครื่อง
(2) เครื่องบดผสมตัวอย่างชนิดบดละเอียด (Homogenizer) ตาบลลาปา อาเภอ
เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง
(3) ตู้ควบคุมอุณหภูมิ - 40 องศาเซลเซียส ตาบลลาปา อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัด
พัทลุง 1 ตู้
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดสุพรรณบุรี
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) เครื่องบดผสมตัวอย่างชนิดบดละเอียด (Homogenizer) ตาบลดอนโพธิ์ทอง
อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตาแหน่ง แบบดิจิตอล ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง
(2) เครื่องวัดค่าคุณภาพน้าหลายตัวแปร แบบตั้งโต๊ะ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด
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619,500
619,500
619,500
350,000
350,000
350,000
2,320,000
2,320,000
1,850,000
380,000
90,000
1,438,000
756,000
756,000

400,000
400,000
160,000
130,000
110,000
130,000
130,000
130,000
152,000
152,000
53,000
99,000

กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้า
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ (Gas chromatography) พร้อมอุปกรณ์ แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(2) เครื่องวัดการดูดกลืนแสงในช่วงคลื่น UV และ Visible พร้อมอุปกรณ์ แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(3) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไขมันพร้อมอุปกรณ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
2.2. ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
กองควบคุมการค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต
ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดอุบลราชธานี
ค่าก่อสร้างอื่น ๆ
(1) ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดอุบลราชธานี ตาบลช่องเม็ก อาเภอสิรินทร จังหวัด
อุบลราชธานี 1 แห่ง
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งระยอง
ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น
(1) ปรับปรุงอาคารหน่วยตรวจสอบวัตถุดิบสัตว์น้า ตาบลตะพง อาเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง 1 แห่ง
3. งบรายจ่ายอื่น
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
กิจกรรม : เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและเชื้อดื้อยา
1. งบดาเนินงาน
1.1. ค่าตอบแทน
- ค่าอาหารทาการนอกเวลา
1.2. ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
- ค่าจ้างเหมาบริการ
1.3. ค่าวัสดุ
- วัสดุสานักงาน
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- วัสดุงานบ้านงานครัว
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
- วัสดุหนังสือวารสารและตารา
- วัสดุคอมพิวเตอร์
- วัสดุการเกษตร
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3,910,000
3,910,000
2,000,000
630,000
1,280,000
11,647,400
10,393,500
10,393,500
10,393,500
10,393,500
1,253,900
1,253,900
1,253,900
1,253,900
22,500,000
22,500,000
109,961,000
99,921,300
241,000
241,000
19,032,900
2,003,300
2,488,600
1,661,000
12,880,000
80,647,400
365,000
470,000
16,000
79,326,400
40,000
360,000
70,000

2. งบลงทุน
2.1. ครุภัณฑ์
กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
ศูนย์ตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) เครื่องตีผสมตัวอย่าง (Stomacher) ตาบลโคกขาม อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 2 เครื่อง
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งจันทบุรี
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) เตาเผาความร้อนสูง (furnace) ตาบลบางกะจะ อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัด
จันทบุรี 1 เตา
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้า
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 คัน
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) กล้องจุลทรรศ์ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล แขวงลาดยาว เขต
จตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(2) เครื่องตรวจจาแนกเชื้อและทดสอบความไวของเชื้อต่อยาปฏิชีวนะแบบอัตโนมัติ
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
(3) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-Time PCR) แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
(4) ตู้บ่มเพาะเชื้อ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ตู้
(5) ตู้ปลอดเชื้อ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ตู้
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10,039,700
10,039,700
962,000
962,000
962,000
962,000
395,900
395,900
395,900
395,900
8,681,800
1,288,000
1,288,000
7,393,800
245,000
2,968,800
3,500,000
230,000
450,000

7.10.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
25,966,300 บาท
(Smart Farmer)
7.10.2.1 วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรมีศักยภาพ ทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด ในการประกอบอาชีพ
ด้านการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าและการประมง พัฒนาให้เกษตรกรกลุม่ เป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยใช้
แนวทางพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ และองค์ความรูท้ ี่ได้จากสือ่ ที่กรมประมงจัดทาและให้
คาแนะนา
7.10.2.2 สถานที่ดาเนินการ
ทั่วประเทศ
7.10.2.3 ระยะเวลาดาเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
7.10.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
295,691,400 บาท
- เงินงบประมาณ
295,691,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ
- บาท
7.10.2.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
รวม
งบดาเนินงาน
งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอืน่
รวมทั้งสิ้น
25.9663
25.9663
1. พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
25.9663
25.9663
7.10.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วัด/
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564-จบ
หน่วยนับ เริ่มต้น - ปี 2560
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ราย
เชิงปริมาณ : พัฒนาให้เกษตรกรมี
15,000
16,000
26,000
26,000
26,000
ศักยภาพในการประกอบอาชีพด้าน
การเพาะเลีย้ งสัตว์น้าและประมง
(-)
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ ร้อยละ
60
60
60
60
ได้รับการพัฒนามีความเป็นเกษตรกร
ปราดเปรือ่ ง
(-)
ล้านบาท
58.9634
25.9663
60.2539
70.2539
80.2539
รวมทั้งสิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
58.9634
25.9663
60.2539
70.2539
80.2539
- งบดาเนินงาน
ล้านบาท
58.9634
25.9663
60.2539
70.2539
80.2539
- งบลงทุน
ล้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
-

* ผลการดาเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดาเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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ผลผลิต : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
กิจกรรม : พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
1. งบดาเนินงาน
1.1. ค่าตอบแทน
- ค่าอาหารทาการนอกเวลา
1.2. ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
1.3. ค่าวัสดุ
- วัสดุสานักงาน
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
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25,966,300
25,966,300
25,966,300
2,734,000
2,734,000
18,802,300
8,100,500
5,400,000
385,000
4,916,800
4,430,000
1,540,000
2,890,000

7.10.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
13,204,800 บาท
7.10.3.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจในแนวทาง วิธีการเพาะเลีย้ งสัตว์น้า
ตามมาตรฐานการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าอินทรีย์ สามารถพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าอินทรีย์ให้ได้ผลผลิต
และผลิตภัณฑ์สัตว์น้าตามมาตรฐานของเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งสร้างเครือข่ายให้เกษตรกรและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลีย่ นความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ทางด้านการเพาะเลีย้ ง
สัตว์น้าอินทรีย์
7.10.3.2 สถานที่ดาเนินการ
ทั่วประเทศ
7.10.3.3 ระยะเวลาดาเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
7.10.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
114,987,700 บาท
- เงินงบประมาณ
114,987,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ
- บาท
7.10.3.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
กิจกรรม

งบดาเนินงาน
13.2048
13.2048

รวมทั้งสิ้น
1. พัฒนาเกษตรอินทรีย์

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอืน่
-

หน่วย:ล้านบาท
รวม
13.2048
13.2048

7.10.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วัด/
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564-จบ
หน่วยนับ เริ่มต้น - ปี 2560
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ราย
เชิงปริมาณ : จานวนเกษตรกรที่ได้รับ
250
1250
1250
1250
1250
การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ
( 250 )
ร้
อ
ยละ
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการ
80
80
80
80
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพาะเลีย้ ง
สัตว์น้าอินทรีย์มีความรูเ้ พิ่มขึ้น
(-)
รวมทั้งสิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

7.0285
7.0285
6.8925
0.1360
-

13.2048
13.2048
13.2048
-

29.2548
29.2548
29.2548
-

32.4548
32.4548
32.4548
-

* ผลการดาเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดาเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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33.0448
33.0448
33.0448
-

ผลผลิต : โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
กิจกรรม : พัฒนาเกษตรอินทรีย์
1. งบดาเนินงาน
1.1. ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
- ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่
1.2. ค่าวัสดุ
- วัสดุสานักงาน
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- วัสดุคอมพิวเตอร์
- วัสดุการเกษตร

13,204,800
13,204,800
13,204,800
5,679,400
970,000
100,000
2,187,200
1,713,200
709,000
7,525,400
105,000
233,200
75,200
7,112,000
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7.10.4 โครงการที่ 4 : โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง
9,620,000 บาท
7.10.4.1 วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการแหล่งน้าในชุมชน ให้เป็นธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการ
ประมง และพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารแหล่งน้าชุมชน เพิ่มผลผลิตสัตว์น้าจืดซึง่ เป็นอาหาร
โปรตีนบริโภค และสร้างรายได้ในครัวเรือน
7.10.4.2 สถานที่ดาเนินการ
พื้นที่เป้าหมายที่เป็นแหล่งน้าชุมชนทั่วไปที่มีศักยภาพในบริหารจัดการแหล่งน้าเพื่อเพิ่มผลผลิต
สัตว์น้าและมีแนวโน้มในการพัฒนาการผลิตสัตว์น้าได้
7.10.4.3 ระยะเวลาดาเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
7.10.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
76,317,500 บาท
- เงินงบประมาณ
76,317,500 บาท
- เงินนอกงบประมาณ
- บาท
7.10.4.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
กิจกรรม
รวมทั้งสิ้น
1. สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้าแบบมีส่วนร่วม

งบดาเนินงาน
6.1200
6.1200

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอืน่
3.5000
3.5000
-

หน่วย:ล้านบาท
รวม
9.6200
9.6200

7.10.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วัด/
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564-จบ
หน่วยนับ เริ่มต้น - ปี 2560
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ชุ
ม
ชน
เชิงปริมาณ : จานวนชุมชนที่ได้รับ
20
20
20
20
20
การบริหารจัดการด้านผลผลิตสินค้า
( 13 )
สัเชิตงว์คุนณ้าภาพ : ชุมชนที่เข้าร่วม
ร้อยละ
60
60
60
60
60
โครงการสามารถดาเนินการบริหาร
จัดการได้สาเร็จไม่น้อยกว่า
(-)
ล้านบาท
7.4600
9.6200
16.3198
18.7677
24.1500
รวมทั้งสิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
7.4600
9.6200
16.3198
18.7677
24.1500
- งบดาเนินงาน
ล้านบาท
4.0000
6.1200
8.9188
10.0400
13.0400
- งบลงทุน
ล้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
3.4600
3.5000
7.4010
8.7277
11.1100
- งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
-

* ผลการดาเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดาเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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ผลผลิต : โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง
กิจกรรม : สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้าแบบมีส่วนร่วม
1. งบด้าเนินงาน
1.1. ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
- ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่
1.2. ค่าวัสดุ
- วัสดุสานักงาน
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
- วัสดุการเกษตร
2. งบอุดหนุน
2.1. เงินอุดหนุนทั่วไป
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้าแบบมีส่วนร่วม
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9,620,000
9,620,000
6,120,000
1,736,000
936,000
200,000
100,000
200,000
300,000
4,384,000
242,000
900,000
492,000
2,750,000
3,500,000
3,500,000
3,500,000

7.10.5 โครงการที่ 5 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
34,839,000 บาท
สินค้าเกษตร
7.10.5.1 วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการการทางานในหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการ
เกษตรในพื้นที่ในเชิงวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยงานต่าง ๆ กับเกษตรกรในชุมชน ส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนาอาชีพการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าให้แก่เกษตรกรในชุมชน ให้เกษตรกรสามารถเข้าใจ
และทดลองการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมทั้งช่วยเหลือเกษตรกรที่
ประสบปัญหาด้านการทาการประมง และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สามารถลดต้นทุนได้
7.10.5.2 สถานที่ดาเนินการ
ดาเนินการทั่วประเทศ อาเภอละ 1 ศูนย์ รวม 882 ศูนย์
7.10.5.3 ระยะเวลาดาเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
7.10.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
519,510,500 บาท
- เงินงบประมาณ
519,510,500 บาท
- เงินนอกงบประมาณ
- บาท
7.10.5.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดาเนินงาน
งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอืน่
รวม
รวมทั้งสิ้น
28.2240
6.6150
34.8390
1. ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
28.2240
6.6150
34.8390
สินค้าประมง
7.10.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วัด/
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564-จบ
หน่วยนับ เริ่มต้น - ปี 2560
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่
ง
เชิงปริมาณ : ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิ่ม
882
882
882
882
882
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
( 882 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเกษตรกรที่มา
60
60
60
60
เยีย่ มชมแปลงเรียนรูส้ ามารถนาความรู้
ไปปรับปรุงการผลิตสินค้าเกษตรไม่
น้อยกว่า
(-)
ล้านบาท
31.7180
34.8390
53.7499 199.6018
199.6018
รวมทั้งสิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
31.7180
34.8390
53.7499 199.6018
199.6018
ล้านบาท
27.3080
28.2240
53.7499
199.6018
199.6018
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
ล้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
4.4100
6.6150
- งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
-

* ผลการดาเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดาเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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ผลผลิต : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรม : ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง
1. งบดาเนินงาน
1.1. ค่าตอบแทน
- ค่าอาหารทาการนอกเวลา
1.2. ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
- ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่
1.3. ค่าวัสดุ
- วัสดุสานักงาน
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- วัสดุการเกษตร
2. งบอุดหนุน
2.1. เงินอุดหนุนทั่วไป
- เงินอุดหนุนศูนย์เรียนรู้
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34,839,000
34,839,000
28,224,000
195,000
195,000
8,193,900
882,500
200,000
300,000
300,000
6,511,400
19,835,100
390,000
1,720,000
17,725,100
6,615,000
6,615,000
6,615,000

7.10.6 โครงการที่ 6 : โครงการจัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน
577,954,200 บาท
7.10.6.1 วัตถุประสงค์
เพื่อกาหนดนโยบาย กากับดูแลการบริหารจัดการด้านการประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
ให้อยูใ่ นระดับที่สามารถก่อให้เกิดผลผลิตสูงสุดที่สามารถทาการประมงได้อย่างยัง่ ยืน มีระบบติดตาม
ควบคุมและเฝ้าระวังการทาการประมงให้มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบที่มาของสัตว์น้าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้าได้ ตัง้ แต่การทาการประมงไปจนถึงผูบ้ ริโภค
7.10.6.2 สถานที่ดาเนินการ
ทั่วประเทศ
7.10.6.3 ระยะเวลาดาเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
7.10.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
4,326,974,600 บาท
- เงินงบประมาณ
4,326,974,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ
- บาท
7.10.6.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
กิจกรรม
รวมทั้งสิ้น
1. จัดระเบียบการประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน

งบดาเนินงาน
378.9610
378.9610

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอืน่
180.2652
18.7280
180.2652
18.7280

หน่วย:ล้านบาท
รวม
577.9542
577.9542

7.10.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วัด/
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564-จบ
หน่วยนับ เริ่มต้น - ปี 2560
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ลา
เชิงปริมาณ : จานวนเรือที่ออกไปทา
5,500
5,500
5,500
5,500
การประมงไม่เกินจานวนวันสูงสุดที่
กาหนด
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของปริมาณสัตว์
น้าที่ทาการประมงน้อยกว่าปริมาณ
สัตว์น้าสูงสุดที่กาหนดไม่น้อยกว่า
รวมทั้งสิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

(-)
-

1

0
497.3849
497.3849
325.7326
145.9243
25.7280
-

577.9542
577.9542
378.9610
180.2652
18.7280
-

1

714.1659
714.1659
609.1659
105.0000
-

1

795.5812
795.5812
795.5812
-

* ผลการดาเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดาเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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1

796.7859
796.7859
796.7859
-

ผลผลิต : โครงการจัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน
กิจกรรม : จัดระเบียบการประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน
1. งบดาเนินงาน
1.1. ค่าตอบแทน
- ค่าอาหารทาการนอกเวลา
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
1.2. ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลีย้ ง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
- ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
- ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่ารับรองและพิธีการ
- ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่
- ค่าเช่าทรัพย์สิน
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
1.3. ค่าวัสดุ
- วัสดุสานักงาน
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
- วัสดุก่อสร้าง
- วัสดุงานบ้านงานครัว
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
- วัสดุหนังสือวารสารและตารา
- วัสดุคอมพิวเตอร์
- วัสดุการเกษตร
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
2. งบลงทุน
2.1. ครุภัณฑ์
กองตรวจการประมง
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) เรือตรวจการณ์น้าตืน้ และสภาวะภูมิประเทศที่เป็นเลน แบบ Air Boat แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ลา
(2) เรือตรวจประมงทะเลขนาด 100 ฟุต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 2 ลา
งบประมาณรวมทั้งสิน้
300,000,000 บาท
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
60,000,000 บาท
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
90,000,000 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ 150,000,000 บาท
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577,954,200
577,954,200
378,961,000
40,295,700
9,629,800
30,665,900
186,532,000
48,999,000
5,000,000
4,600,000
98,372,000
246,100
80,000
1,000,000
2,093,000
9,971,900
152,133,300
8,541,400
119,345,000
1,100,000
680,000
520,000
700,000
642,500
246,000
18,253,400
1,120,000
985,000
180,265,200
161,149,000
143,891,000
98,000,000
8,000,000
90,000,000

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดเขื่อนวชิราลงกรณ์ (กาญจนบุรี)
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) เครื่องยนต์ติดท้ายเรือขนาดไม่ต่ากว่า 200 แรงม้า 4 จังหวะ ตาบลห้วยเขย่ง
อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 1 เครื่อง
(2) ซ่อมเรือประมงน้าจืดขนาด 19 ฟุต และอุปกรณ์พร้อมเทรลเลอร์ ตาบลห้วย
เขย่ง อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 1 ลา
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดภาคตะวันตก (กาญจนบุรี)
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ซ่อมเรือประมงน้าจืดขนาด 19 ฟุต และอุปกรณ์พร้อมเทรลเลอร์ ตาบลด่านแม่
เฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 1 ลา
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดเขื่อนลาปาว (กาฬสินธุ์)
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ซ่อมเรือประมงน้าจืดขนาด 19 ฟุต และอุปกรณ์พร้อมเทรลเลอร์ ตาบลภูดิน
อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ลา
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดเขื่ออุบลรัตน์ (ขอนแก่น)
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) เครื่องยนต์ติดท้ายเรือขนาดไม่ต่ากว่า 200 แรงม้า 4 จังหวะ ตาบลเขื่อนอุบล
รัตน์ อาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร
ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล
(1) ซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล 619 ตาบลปากน้า อาเภอเมืองชุมพร จังหวัด
ชุมพร 1 ลา
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดเขื่อนแม่กวง (เชียงใหม่)
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) เครื่องยนต์ติดท้ายเรือขนาดไม่ต่ากว่า 200 แรงม้า 4 จังหวะ ตาบลท่าเดือ่
อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลตราด
ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล
(1) ซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล 612 ตาบลเกาะช้าง อาเภอเกาะช้าง จังหวัด
ตราด 1 ลา
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา)
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ซ่อมเรือประมงน้าจืดขนาด 19 ฟุต และอุปกรณ์พร้อมเทรลเลอร์ ตาบลหน่อง
สาหร่าย อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 ลา
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย (ประจวบคีรีขันธ์)
ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล
(1) ซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล 611 ตาบลบางสะพาน อาเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ลา
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1,713,000
1,713,000
963,000
750,000
750,000
750,000
750,000
750,000
750,000
750,000
963,000
963,000
963,000
9,400,000
9,400,000
9,400,000
963,000
963,000
963,000
13,400,000
13,400,000
13,400,000
750,000
750,000
750,000
9,600,000
9,600,000
9,600,000

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา)
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) เครื่องยนต์ติดท้ายเรือขนาดไม่ต่ากว่า 200 แรงม้า 4 จังหวะ ตาบลสวนพริก
อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 เครื่อง
(2) ซ่อมเรือประมงน้าจืดขนาด 19 ฟุต และอุปกรณ์พร้อมเทรลเลอร์ ตาบลสวน
พริก อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ลา
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก)
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ซ่อมเรือประมงน้าจืดขนาด 19 ฟุต และอุปกรณ์พร้อมเทรลเลอร์ ตาบลพรหม
พิราม อาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 1 ลา
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (สระบุรี)
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) เครื่องยนต์ติดท้ายเรือขนาดไม่ต่ากว่า 200 แรงม้า 4 จังหวะ ตาบลคาพราน
อาเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดเขื่อนกระเสียว (สุพรรณบุรี)
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) เครื่องยนต์ติดท้ายเรือขนาดไม่ต่ากว่า 200 แรงม้า 4 จังหวะ ตาบลด่านช้าง
อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง
(2) ซ่อมเรือประมงน้าจืดขนาด 19 ฟุต และอุปกรณ์พร้อมเทรลเลอร์ ตาบลด่านช้าง
อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ลา
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี)
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) เครื่องยนต์ติดท้ายเรือขนาดไม่ต่ากว่า 200 แรงม้า 4 จังหวะ ตาบลเขาพัง
อาเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 เครื่อง
(2) ซ่อมเรือประมงน้าจืดขนาด 19 ฟุต และอุปกรณ์พร้อมเทรลเลอร์ ตาบลเขาพัง
อาเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 ลา
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดเขื่อนสิรินธร (อุบลราชธานี)
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ซ่อมเรือประมงน้าจืดขนาด 19 ฟุต และอุปกรณ์พร้อมเทรลเลอร์ ตาบลฝางคา
อาเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 1 ลา
กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) โครงการพัฒนาระบบสถิติผลการจับสัตว์น้าจืดจากธรรมชาติ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) โครงการระบบสารสนเทศสนับสนุนงานหลักฐานเพื่อการสืบค้นการรับรอง
มาตรฐานสินค้าประมงและการเชื่อมโยงข้อมูลตลอดสายการผลิตสินค้าประมง
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1ระบบ
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1,713,000
1,713,000
963,000
750,000
750,000
750,000
750,000
963,000
963,000
963,000
1,713,000
1,713,000
963,000
750,000
1,713,000
1,713,000
963,000
750,000
750,000
750,000
750,000
1,620,000
1,620,000
1,620,000
6,280,000
6,280,000
6,280,000

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)
ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล
(1) ซ่อมประจาปีเรือสารวจประมงจุฬาภรณ์ ตาบลแหลมฟ้าผ่า อาเภอพระสมุทร
เจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ลา
กองวิจัยและพัฒนาประมงนาจืด
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ชุดโปรแกรม Sonar4,5-Pro แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) โครงการปรับปรุงระบบเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
(2) โครงการพัฒนาระบบจัดซือ้ จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
(3) อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall) แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ตัว
2.2. ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
กองตรวจการประมง
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดเขื่อนลาปาว (กาฬสินธุ์)
ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่น
(1) ปรับปรุงโรงเก็บพัสดุ ตาบลภูดิน อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล (ชุมพร)
ค่าก่อสร้างอื่น ๆ
(1) ทางขึ้น-ลงเรือแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ตาบลปากน้า อาเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร 1 แห่ง
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก)
ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ตาบลหินตัง้ อาเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก 1 หลัง
(2) ปรับปรุงบ้านพักคนงาน ตาบลหินตัง้ อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
1 หลัง
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดบึงบอระเพ็ด (นครสวรรค์)
ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ตาบลแควใหญ่ อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ 1 หลัง
(2) ปรับปรุงบ้านพักคนงาน ตาบลแควใหญ่ อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ 2 หลัง
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดเขื่อนน้าอูน (สกลนคร)
ค่าปรับปรุงอาคารที่ทาการและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ปรับปรุงอาคารสานักงาน ตาบลแร่ อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 หลัง
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7,000,000
7,000,000
7,000,000
7,000,000
498,000
498,000
498,000
1,860,000
1,860,000
845,000
485,000
530,000
19,116,200
4,721,500
204,900
204,900
204,900
1,910,700
1,910,700
1,910,700
850,900
850,900
256,500
594,400
1,255,000
1,255,000
355,000
900,000
500,000
500,000
500,000

สานักงานประมงจังหวัด
สานักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี
ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ตาบลทองผาภูมิ อาเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี 1 หลัง
สานักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก
ค่าปรับปรุงอาคารที่ทาการและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ปรับปรุงอาคารสานักงาน ตาบลหัวรอ อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
1 หลัง
สานักงานประมงจังหวัดลาพูน
ค่าก่อสร้างอื่น ๆ
(1) รั้วสานักงานขนาดยาวประมาณ 234 เมตร ตาบลเวียงยอง อาเภอเมืองลาพูน
ลาพูน จังหวัดลาพูน 1 แห่ง
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาชายฝั่ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าชายฝัง่ ประจวบคีรีขันธ์
ค่าก่อสร้างอื่น ๆ
(1) ถนนลาดยางพร้อมลานอเนกประสงค์พื้นที่ประมาณ 2,400 ตารางเมตร ตาบล
คลองวาฬ อาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง
ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ตาบลคลองวาฬ อาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3 หลัง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าชายฝัง่ เพชรบุรี
ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่น
(1) ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติคคอนกรีตหนา 5 เซนติเมตร พื้นที่ประมาณ 3,200
ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้า ตาบลแหลมผักเบี้ย อาเภอบ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี 1 แห่ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าชายฝัง่ เขต 5 (ภูเก็ต)
ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่น
(1) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5 เมตร ยาวประมาณ 980 เมตร พร้อม
ไหล่ทาง ตาบลป่าคลอก อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)
ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่น
(1) ปรับปรุงเขื่อนกันน้าท่วม ตาบลบางพึ่ง อาเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ 1 แห่ง
กองวิจัยและพัฒนาประมงนาจืด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดพัทลุง
ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ปรับปรุงบ้านพักคนงาน ตาบลลาปา อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 หลัง
3. งบรายจ่ายอื่น
- ค่าใช้จ่ายในการสารวจประมงของเรือสารวจประมงจุฬาภรณ์และเรือสารวจประมงมหิดล
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1,034,700
300,000
300,000
300,000
230,700
230,700
230,700
504,000
504,000
504,000
9,497,600
4,854,600
4,075,200
4,075,200
779,400
779,400
2,878,000
2,878,000
2,878,000
1,765,000
1,765,000
1,765,000
1,931,400
1,931,400
1,931,400
1,931,400
1,931,000
1,931,000
1,931,000
1,931,000
18,728,000
18,728,000

7.10.7 โครงการที่ 7 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
77,266,700 บาท
7.10.7.1 วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มผลผลิตการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าของเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต ยกระดับมาตรฐานฟาร์มใน
การเข้าสูม่ าตรฐานการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าที่ดี (GAP) ให้เกิดการรวมกลุม่ จัดตัง้ วิสาหกิจชุมชนและ
สหกรณ์ผเู้ พาะเลีย้ งสัตว์น้าเป็นตัวกลางในการบริหารจัดการระบบการผลิตและการเชื่อมโยงผลผลิตสู่
ตลาดทาให้มีแหล่งจาหน่ายผลผลิตสัตว์น้าสินค้าเกษตรด้านสัตว์น้าที่ยงั่ ยืน
7.10.7.2 สถานที่ดาเนินการ
ทั่วประเทศ
7.10.7.3 ระยะเวลาดาเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
7.10.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
1,078,608,000 บาท
- เงินงบประมาณ
1,078,608,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ
- บาท
7.10.7.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
กิจกรรม
รวมทั้งสิ้น
1. ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

งบดาเนินงาน
77.2667
77.2667

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอืน่
-

หน่วย:ล้านบาท
รวม
77.2667
77.2667

7.10.7.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วัด/
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564-จบ
หน่วยนับ เริ่มต้น - ปี 2560
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แปลง
เชิงปริมาณ : จานวนแปลงที่เข้าร่วม
9
70
50
75
100
โครงการ
(-)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ต้นทุนการผลิตสินค้า
3
20
20
20
20
ประมงของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการลดลงไม่น้อยกว่า
(-)
ล้านบาท
63.9663
77.2667
97.7500 107.1250
132.5000
รวมทั้งสิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
63.9663
77.2667
97.7500 107.1250
132.5000
- งบดาเนินงาน
ล้านบาท
63.8935
77.2667
97.7500
107.1250
132.5000
- งบลงทุน
ล้านบาท
0.0728
- งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
-

* ผลการดาเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดาเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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ผลผลิต : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
กิจกรรม : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
1. งบดาเนินงาน
1.1. ค่าตอบแทน
- ค่าอาหารทาการนอกเวลา
1.2. ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลีย้ ง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
- ค่ารับรองและพิธีการ
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่
- ค่าจ้างเหมาบริการ
1.3. ค่าวัสดุ
- วัสดุสานักงาน
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
- วัสดุคอมพิวเตอร์
- วัสดุการเกษตร
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77,266,700
77,266,700
77,266,700
3,118,500
3,118,500
64,868,000
42,537,000
2,540,000
717,800
7,568,200
2,025,000
9,480,000
9,280,200
286,800
2,457,600
3,438,600
1,194,200
1,903,000

7.10.8 โครงการที่ 8 : โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
55,610,100 บาท
7.10.8.1 วัตถุประสงค์
เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ราลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหา
ที่สุดมิได้ที่มีต่อปวงชนชาวไทย โดยการสนับสนุนให้เกษตรกรนาแนวทางทฤษฎีใหม่มาปรับในการ
ดาเนินกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ของตนเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นที่ของ
เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน และมีรายได้เสริม
7.10.8.2 สถานที่ดาเนินการ
77 จังหวัด
7.10.8.3 ระยะเวลาดาเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
7.10.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
327,440,400 บาท
- เงินงบประมาณ
327,440,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ
- บาท
7.10.8.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
กิจกรรม

งบดาเนินงาน
55.6101
55.6101

รวมทั้งสิ้น
1. สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
ด้านการประมง

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอืน่
-

หน่วย:ล้านบาท
รวม
55.6101
55.6101

7.10.8.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วัด/
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564-จบ
หน่วยนับ เริ่มต้น - ปี 2560
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ไร่
เชิงปริมาณ : สนับสนุนโครงการ
35,000
35,000
35,000
35,000
เกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง
(-)
ร้
อ
ยละ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่
90
90
90
90
ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง
(-)
รวมทั้งสิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

55.6101
55.6101
55.6101
-

90.6101
90.6101
90.6101
-

90.6101
90.6101
90.6101
-

* ผลการดาเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดาเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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90.6101
90.6101
90.6101
-

ผลผลิต : โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง
1. งบดาเนินงาน
1.1. ค่าตอบแทน
- ค่าอาหารทาการนอกเวลา
1.2. ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่
1.3. ค่าวัสดุ
- วัสดุสานักงาน
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- วัสดุการเกษตร
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55,610,100
55,610,100
55,610,100
522,000
522,000
13,646,800
11,446,800
1,200,000
1,000,000
41,441,300
770,000
3,120,000
37,551,300

7.10.9 โครงการที่ 9 : โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง
19,179,500 บาท
7.10.9.1 วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวหรือพืชเศรษฐกิจเชิงเดีย่ ว ปรับเปลีย่ น
กิจกรรมสูก่ ารเพาะเลีย้ งสัตว์น้า เป็นการเพิ่มอาชีพทางเลือกให้แพร่หลายสูเ่ กษตรกร เพื่อให้เกษตรกร
มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความยัง่ ยืนในการประกอบอาชีพตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7.10.9.2 สถานที่ดาเนินการ
77 จังหวัด
7.10.9.3 ระยะเวลาดาเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
7.10.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
117,102,200 บาท
- เงินงบประมาณ
117,102,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ
- บาท
7.10.9.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
กิจกรรม
รวมทั้งสิ้น
1. ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning
by Agri map)

งบดาเนินงาน
19.1795
19.1795

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอืน่
-

หน่วย:ล้านบาท
รวม
19.1795
19.1795

7.10.9.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วัด/
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564-จบ
หน่วยนับ เริ่มต้น - ปี 2560
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ไร่
เชิงปริมาณ : จานวนพื้นที่ที่ไม่
5,000
5,000
5,000
5,000
เหมาะสมในการปลูกพืชปรับเปลีย่ น
ไปสูก่ ิจกรรมการเพาะเลีย้ งสัตว์น้า
(-)
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีผลผลิตสัตว์ ร้อยละ
5
5
5
5
น้าเพิ่มขึ้น
(-)
ล้านบาท
19.1795
32.6409
32.6409
32.6409
รวมทั้งสิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
19.1795
32.6409
32.6409
32.6409
- งบดาเนินงาน
ล้านบาท
19.1795
32.6409
32.6409
32.6409
- งบลงทุน
ล้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
-

* ผลการดาเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดาเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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ผลผลิต : โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง
กิจกรรม : ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map)
1. งบดาเนินงาน
1.1. ค่าตอบแทน
- ค่าอาหารทาการนอกเวลา
1.2. ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่
- ค่าจ้างเหมาบริการ
1.3. ค่าวัสดุ
- วัสดุสานักงาน
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- วัสดุคอมพิวเตอร์
- วัสดุการเกษตร
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19,179,500
19,179,500
19,179,500
1,834,200
1,834,200
7,552,200
5,364,800
85,000
222,400
500,000
1,380,000
9,793,100
80,000
2,215,400
237,700
7,260,000

7.11 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
3,500,000 บาท
7.11.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
3,500,000 บาท
และยกระดับคุณภาพสินค้าหนึง่ ตาบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและ
เครื่องดื่ม
7.11.1.1 วัตถุประสงค์
สถานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้าพื้นเมืองได้รับการรับรองสุขลักษณะในการผลิตอาหาร (GMP)
กลุม่ เป้าหมายมีรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ดึงดูดลูกค้า และสามารถรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ใน
บรรจุภัณฑ์ได้ และผลิตภัณฑ์สัตว์น้าที่ผลิตได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานของรัฐ
7.11.1.2 สถานที่ดาเนินการ
สถานแปรรูปสัตว์น้าของเกษตรกร/ผูป้ ระกอบการแปรรูปสัตว์น้า 10 จังหวัด
7.11.1.3 ระยะเวลาดาเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
7.11.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
26,032,400 บาท
- เงินงบประมาณ
26,032,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ
- บาท
7.11.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม

งบดาเนินงาน
1.0000
1.0000

รวมทั้งสิ้น
1. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอืน่
2.5000
2.5000
-

รวม
3.5000
3.5000

7.11.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วัด/
ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564-จบ
หน่วยนับ เริ่มต้น - ปี 2560 ปี 2561
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
กลุ่ม
เชิงปริมาณ : สถานแปรรูปผลิตภัณฑ์
12
10
10
10
10
สัตว์น้าพื้นเมืองของกลุม่ เป้าหมายได้รับ
การตรวจสุขลักษณะในการผลิตอาหาร
(-)
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานแปรรูป
สัตว์น้าพื้นเมืองได้รับการรับรองมาตรฐาน
(GMP)
รวมทั้งสิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

(-)
4.5324
4.5324
0.9324
3.6000
-

50

3.5000
3.5000
1.0000
2.5000
-

50

50

50

5.5000
5.5000
5.5000
-

6.0000
6.0000
6.0000
-

6.5000
6.5000
6.5000
-

* ผลการดาเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดาเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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แผนงบประมาณ : แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
ผลผลิต : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่ง
ตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
1. งบดาเนินงาน
1.1. ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
1.2. ค่าวัสดุ
- วัสดุสานักงาน
- วัสดุงานบ้านงานครัว
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
- วัสดุคอมพิวเตอร์
- วัสดุการเกษตร
- วัสดุโรงงาน
2. งบอุดหนุน
2.1. เงินอุดหนุนทั่วไป
- ค่าใช้จ่ายสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่ผู้ผลิต
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3,500,000
3,500,000
3,500,000
1,000,000
390,000
340,000
50,000
610,000
5,000
10,000
5,000
296,000
12,600
31,400
250,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000

7.12 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทากิน
9,192,000 บาท
7.12.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไข
9,192,000 บาท
ปัญหาที่ดินทากินของเกษตรกร
7.12.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาชีพการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าให้แก่เกษตรกรรุน่ ใหม่ ภายใต้นโยบาย
จัดหาที่ดินทากินของรัฐ กรณีไม่ต้องมีกรรมสิทธิท์ ี่ดินในเขตพื้นที่ สปก. และพื้นที่ที่รัฐจัดสรรที่ดิน
ให้กับเกษตรกร ให้เกษตรกรสามารถเข้าใจและทดลองการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าได้อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ เพิ่มทักษะการเพาะเลีย้ งสัตว์น้า เพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร ทาให้มีอาหารโปรตีน
สาหรับบริโภคบรรเทาสภาวะขาดแคลนและยากไร้
7.12.1.2 สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดที่จัดสรรที่ดินให้แก่ผยู้ ากไร้
7.12.1.3 ระยะเวลาดาเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)
7.12.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
57,983,500 บาท
- เงินงบประมาณ
57,983,500 บาท
- เงินนอกงบประมาณ
- บาท
7.12.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม
รวมทั้งสิ้น
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง

งบดาเนินงาน
9.1920
9.1920

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
9.1920
9.1920

7.12.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วัด/
ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564-จบ
หน่วยนับ เริ่มต้น - ปี 2560 ปี 2561
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ราย
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
และพัฒนาอาชีพ
( 618 )
ร้
อ
ยละ
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการ
80
80
80
80
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพมีความรูเ้ พิ่มขึ้น
(-)
ล้านบาท
18.5400
9.1920
9.7335
10.2200 10.2200
รวมทั้งสิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
18.5400
9.1920
9.7335
10.2200 10.2200
ล้านบาท
18.5400
9.1920
9.7335
10.2200
10.2200
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
ล้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
-

* ผลการดาเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดาเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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แผนงบประมาณ : แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทากิน
ผลผลิต : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพือ่ แก้ไขปัญหาที่ดินทากินของเกษตรกร
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง
1. งบดาเนินงาน
1.1. ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
1.3. ค่าวัสดุ
- วัสดุสานักงาน
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- วัสดุการเกษตร
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9,192,000
9,192,000
9,192,000
9,192,000
972,000
672,000
300,000
8,220,000
220,000
500,000
7,500,000
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พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2561-4567, 0-2561-4590-6 โทรสาร 0-2941-1230
E-mail : ACFT@co-opthai.com www.co-opthai.com
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