แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 โครงการ)
งบรายจ่าย - รายการ
งบประมาณ
คาชีแ้ จง
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการของสานักงบประมาณ) ปี 2557 (ถ้ามี)
ปี 2558
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : ด้านเศรษฐกิจ
โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านประมง
1.งบดาเนินงาน
14,713,600.0
1.1.ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2,302,000.0
1.1.1 ค่าตอบแทน
24,000
(1) เงินตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิงานให้ราชการ
(3) ค่าเช่าบ้าน
(4) ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ
(5) เงินตอบแทนต้าแหน่งก้านัน ผู้ใหญ่บา้ น
(6) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร(สัมมนาและฝึกอบรม)
24,000
(1) ค่าวิทยากรแปรรูปสัตว์น้า การจัดการสินค้าและผลิตภัณฑ์ 2,400 บาท ต่อจุด (รวม 10 กลุ่ม)
(8) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
1.1.2 ค่าใช้สอย
(1) ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ ัก และค่าพาหนะ

-

1,558,800
374,400 (1) เบีย้ เลี้ยงส้าหรับเจ้าหน้าทีป่ ระมง จ้านวน 26 คน เบีย้ เลี้ยงอัตราวันละ 240 บาท ออกปฏิบตั ิงาน
เริ่มตั้งแต่ชี้แจงโครงการ คัดเลือกเกษตรกร ฝึกอบรม ส่งเสริมติดตามผลและให้ค้าแนะน้าระหว่าง
การเลี้ยงปลาทีส่ ้าคัญทางเศรษฐกิจ (ปลานิล-ดุก-หมอไทย)แบบยังชีพเป็นเชิงพาณิชย์ ในเขตทีเ่ หมาะสม
(Zoning) เพือ่ รองรับตลาดอาเซียน เป็นเวลา 60 วัน
144,000 (2)เบีย้ เลี้ยงส้าหรับเจ้าหน้าทีป่ ระมง จ้านวน 10 คน เบีย้ เลี้ยงอัตราวันละ 240 บาท ออกปฏิบตั ิงาน
เริ่มตั้งแต่ชี้แจงโครงการ คัดเลือกเกษตรกร ฝึกอบรม ส่งเสริมติดตามผลและให้ค้าแนะน้าระหว่าง
การเลี้ยงปลา ตะเพียนขาว ยีส่ ก นวลจันทร์และ สวาย เป็นเวลา 60 วัน
36,000 (3) เบีย้ เลี้ยงส้าหรับเจ้าหน้าทีป่ ระมง จ้านวน 5 คน เบีย้ เลี้ยงอัตราวันละ 240 บาท
เริ่มตั้งแต่ชี้แจงโครงการ คัดเลือกเกษตรกร ฝึกอบรม ส่งเสริมติดตามผลและแนะน้าระหว่าง
การยกระดับกลุ่มแปรรูป เป็นเวลา 30 วัน
320,000 (4) เบีย้ เลี้ยงส้าหรับเจ้าหน้าทีป่ ระมง จ้านวน 10 คน เบีย้ เลี้ยงอัตราวันละ 240 บาท ออกปฏิบตั ิงาน
ในการฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์สัตว์น้า การสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้าร่วมกับชุมชน
การควบคุมและเฝ้าระวังแหล่งแพร่พันธุ์สัตว์น้ากับชุมชนเป็นเวลา 80 วัน
244,800 (5) เบีย้ เลี้ยงส้าหรับเจ้าหน้าทีป่ ระมง จ้านวน 17 คน เบีย้ เลี้ยงอัตราวันละ 240 บาท ออกปฏิบตั ิงาน
เริ่มตั้งแต่ชี้แจงโครงการ คัดเลือกแหล่งน้้า ฝึกอบรม ส่งเสริมติดตามผลและให้ค้าแนะน้าระหว่าง
การอนุบาลลูกปลา เป็นเวลา 60 วัน

24,000

144,000

36,000

36,000
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(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(3) ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

-

(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

250,000 (1)ค่าจ้างเหมารถยนต์ขนย้ายวัสดุสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้า จ้านวน 50 แห่งๆละ 5,000 บาท
-

48,000 (1)อาหารว่างและเครื่องดื่มอบรมยกระดับการเลี้ยงปลาทีส่ ้าคัญทางเศรษฐกิจฯ รายละ 120 บาท จ้านวน 400 ราย
9,600 (2)ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มอบรมการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวฯใช้ส้าหรับอบรมเกษตรกร จ้านวน 80 คน

9,600

12,000 (3)อาหารว่างและเครื่องดื่มอบรมยกระดับการยกระดับกลุ่มแปรรูปฯ รายละ 120 บาท จ้านวน 100 ราย

12,000

12,000

60,000 (4)ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มอบรมอาสาอนุรักษ์ทรัพยากรประมงรายละ 120 บาท จ้านวน 500 ราย
60,000 (5)ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มกิจกรรมการเพิม่ ผลผลิตสัตว์น้ารายละ 120 บาท จ้านวน 500 ราย
(8) ค่ารับรองและพิธีการ

48000

(9) เงินสมทบทุนประกันสังคม
1.1.3 ค่าวัสดุ
(1) วัสดุส้านักงาน

153600
-

13,130,800
12,000 (1) ใช้ในกิจกรรมยกระดับการเลี้ยงปลาทีส่ ้าคัญทางเศรษฐกิจฯ
15,000 (2).ใช้ในกิจกรรมการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวฯ

15,000

3,000 (3).ใช้ในกิจกรรมยกระดับการยกระดับกลุ่มแปรรูปฯ

3,000

15,000 (4)ใช้ในกิจกรรมสร้างอาสาอนุรักษ์ทรัพยากรประมงและฝ้าระวังฯ
15,000 (5)ใช้ส้าหรับกิจกรรมการเพิม่ ผลผลิตสัตว์น้าฯ
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

-

463,600 (1)น้้ามันเชื้อเพลิงส้าหรับเจ้าหน้าทีป่ ระมงกิจกรรมระดับการเลี้ยงปลาทีส่ ้าคัญทางเศรษฐกิจฯ จ้านวน 15 คน
ออกปฏิบตั ิงานรวม 60 วัน
376,000 (2)น้้ามันเชื้อเพลิงส้าหรับเจ้าหน้าทีป่ ระมง จ้านวน 10 คน ออกปฏิบตั ิงาน
เริ่มตั้งแต่ชี้แจงโครงการ คัดเลือกเกษตรกร ฝึกอบรม ส่งเสริมติดตามผลและให้ค้าแนะน้าระหว่าง

376,000

3,000
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การเลี้ยงปลา ตะเพียนขาว ยีส่ ก นวลจันทร์และ สวาย เป็นเวลา 60 วัน

95,000 (3) น้้ามันเชื้อเพลิงส้าหรับเจ้าหน้าทีป่ ระมง จ้านวน 5 คน

83,000

83,000

50,000

50,000

2,000

2,000

100,000

100,000

50,000

50,000

10,000

10,000

เริ่มตั้งแต่ชี้แจงโครงการ คัดเลือกเกษตรกร ฝึกอบรม ส่งเสริมติดตามผลและแนะน้าระหว่าง
การยกระดับกลุ่มแปรรูป เป็นเวลา 30 วัน
320,000 (4) น้้ามันเชื้อเพลิงส้าหรับเจ้าหน้าทีป่ ระมง จ้านวน 10 คน (รวมทัง้ น้้ามันเรือตรวจการ) ออกปฏิบตั ิงาน
ในการฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์สัตว์น้า การสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้าร่วมกับชุมชน
การควบคุมและเฝ้าระวังแหล่งแพร่พันธุ์สัตว์น้ากับชุมชนเป็นเวลา 80 วัน
485,000 (5)น้้ามันเชื้อเพลิง ส้าหรับเจ้าหน้าทีป่ ระมง จ้านวน 17 คน ออกปฏิบตั ิงาน
เริ่มตั้งแต่ชี้แจงโครงการ คัดเลือกแหล่งน้้า ฝึกอบรม ส่งเสริมติดตามผลและให้ค้าแนะน้าระหว่าง
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

50,000
250,000
250,000
15,000
15,000
2,000
5,000
100,000
130,000
40,000
50,000
40,000
8,000
10,000
50,000

(5) วัสดุคอมพิวเตอร์

(7) วัสดุงานบ้านงานครัว
(9) วัสดุสนามและการฝึก

(11) วัสดุหนังสือ วารสารและต้ารา

(13) วัสดุการเกษตร

-

การอนุบาลลูกปลา เป็นเวลา 60 วัน
(1)ป้ายกิจกรรมยกระดับการยกระดับกลุ่มแปรรูปฯ ป้ายละ 5,000 บาท 10 ป้าย
(2)ป้ายกิจกรรมเฝ้าระวังฯ(ส้าหรับเขตอนุรักษ์) ป้ายละ 5,000 บาท 50 ป้าย
(3)ป้ายกิจกรรมเพิม่ ผลผลิต ป้ายละ 5,000 บาท 50 ป้าย
(1)กิจกรรมยกระดับการเลี้ยงปลาทีส่ ้าคัญทางเศรษฐกิจฯ
(2)กิจกรรมการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวฯ
(3)กิจกรรมยกระดับการยกระดับกลุ่มแปรรูปฯ
(4)กิจกรรมการเพิม่ ผลผลิตสัตว์น้าฯ
(1) วัสดุงานแปรรูปทีม่ ีมาตรฐานกลุ่มละ 10,000 จ้านวน 10 กลุ่ม
(1)วัสดุสาธิตจุดละ 5,000 บาท จ้านวน 26 จุดกิจกรรมยกระดับการเลี้ยงปลาทีส่ ้าคัญทางเศรษฐกิจฯ
(2)วัสดุสาธิตจุดละ 5,000 จ้านวน 8 จุดกิจกรรมการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวฯ
(3)วัสดุสาธิตจุดละ 5,000 บาท10 จุดกิจกรรมยกระดับการยกระดับกลุ่มแปรรูปฯ
(1) คู่มือเกษตรกรการเลี้ยงปลาเชิงพาณิชย์ เล่มละ100
(2)คู่มือการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดิน 80 เล่มๆละ 100 บาท
(3)คู่มือการแปรรูป เล่มละ100
(4)คู่มือเกษตรกรการบริหารจัดการแหล่งน้้า เล่มละ100 บาทจ้านวน 500เล่ม

15,000

40,000

8,000

5,248,000 (1)กิจกรรมยกระดับการเลี้ยงปลาทีส่ ้าคัญทางเศรษฐกิจฯ สนับสนุนพันธุ์ปลา 2,000,000 ตัว ตัวละ 1 บาท
อาหารปลา 4,800 ถุง ถุละ 550บาท ปูนขาว 32,000 กก. กก.ละ 4 บาท อีเอ็ม 400 แกลอน แกลอนละ 120 บาท
(แกลอนละ 1 กก.)
1,083,200 (2)กิจกรรมการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวฯ สนับสนุน
1,083,200
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(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการของสานักงบประมาณ) ปี 2557 (ถ้ามี)
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-พันธุ์ปลา 400,000 ตัว ตัวละ 0.5 บาท อาหารปลา 1,200 ถุง ถุงละ 550 บาท
ร้า 4,000 กก.( กก.ละ 12 บาท) ปลาป่น 4,000 กก. (กก.ละ 35 บาท) อีเอ็ม 80 แกลอน
(แกลอนละ 120 บาท) และปูนขาว 6,400 กก. (กก.ละ 4 บาท)
1,500,000 (3)กิจกรรมเฝ้าระวังฯสนับสนุนวัสดุในการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้า จ้านวน 50 แห่ง (แห่งละ 30,000 บาท)
(วัสดุสร้างแหล่งอาศัย(กร่้า) ท้าจากยางรถยนเก่า ไม้ไผ่ เชือกไนลอน ทุน่ ลอยสร้างแนวแสดงเขต)
2,500,000 (4)กิจกรรมการเพิม่ ผลผลิตสัตว์น้าฯ สนับสนุนอุปกรณ์การเพาะพันธ์ปลาและอาหารนุบาลลูกปลา
-วัสดุการเพาะพันธุ์ปลา อุปกรณ์ทาคอกอนุบาลลูกปลา และอาหารปลาวัยอ่อนสาหรับอนุบาล
ลูกปลา (50 จุด จุดละ 50,000บาท) แต่ละจุดประกอบด้วย อุปกรณ์ชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่
ราคา 26,500 บาท อวนไนลอน ม้วน 6 ม้วน ม้วนละ 1,200 บาท
ร้าอ่อน 100 กก. (กก.ละ 12 บาท) ปลาป่น 100 กก. (กก.ละ 35 บาท)
ค่าหัวอาหารเป็ดไข่ 4 กระสอบๆละ 1,000 บาท อาหารปลากินพืช 8 กระสอบๆละ400 บาท
ค่าฮอร์โมน/อุปกรณ์ฉีดปลาและพ่อแม่พันธุ์ปลา 4,400 บาท
2.งบลงทุน

-

-

367000

