
หนวยงาน ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดลําปาง

แผนงาน พื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ

ผลผลิต พัฒนาศักยภาพดานการประมง กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตวนํ้า (ปลาหายาก)

ประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รหัส
รายจาย
รายการ

หมวดรายจาย-รายการ
 งบประมาณ
อนุมัติงวด
1+2+3

จายเดือนน้ี
 จายตั้งแตตนป
งบประมาณถึง

สิ้นเดือนน้ี
หมายเหตุ

งบบุคลากร

100 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา -                 -              -                   

เงินเดือน

เงินประจําตําแหนง

คาจางประจํา

220 หมวดคาใชจายชั่วคราว -                 -              -                   

เงินคาจางพนักงานราชการ

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

งบดําเนินงาน 200,000.00    7,000.00     112,703.87      

330 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 200,000.00    7,000.00     112,703.87      

คาตอบแทน

คาเชาบาน

คาอาหารทําการนอกเวลา

คารางวัลกรรมการสอบ

คาฝกอบรมเกษตรกร

อื่น ๆ

คาใชสอย 7,000.00     80,996.57        

คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 10,560.00         

คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น

คาพาหนะเดินทาง 5,223.00           

คาเชาที่พักระหวางเดินทาง 19,800.00         

คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 3,478.57           

คาขนยายครอบครัว

คาเชาที่ทําการ

คาซอมแซมสิ่งกอสราง

คาซอมแซมครุภัณฑ

คาจางเหมาบริการ 7,000.00      21,500.00         

คาติดต้ังไฟฟา  ประปา  โทรศัพท

แบบรายงาน บก.103(1)

รายละเอียดการรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป 2561



คาลงทะเบียน

คาประกันสังคม

คาใชจายในการฝกอบรม 20,435.00         

อื่น ๆ

คาวัสดุ -              31,707.30        

คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 16,227.10         

คาวัสดุยานพาหนะและขนสง

คาวัสดุสํานักงาน

คาวัสดุกอสราง

คาวัสดุการเกษตร 1,956.20           

คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร

คาวัสดุวิทยาศาสตร 13,144.00         

คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ

คาวัสดุงานบานงานครัว 380.00              

คาวัสดุเครื่องแตงกาย

คาวัสดุเครื่องบริโภค

คาวัสดุคอมพิวเตอร

อื่น ๆ

410 หมวดคาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา

คาประปา

คาโทรศัพท

คาไปรษณียโทรเลข

คาบริการทางอินเตอรเน็ต

600 หมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง (รวม)

คาครุภัณฑ (แยกเปนรายการ)

1.

2.

3.

คาที่ดินและสิ่งกอสราง (แยกเปนรายการ)

1.

2.

3.

800 เงินอุดหนุน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน



900 รายจายอื่น

รวม 200,000.00    7,000.00     112,703.87      

งบรายจายอื่น



หนวยงาน ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดลําปาง

แผนงาน บุคลากรภาครัฐ (ดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ)

รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสรางความเขมแข็งของเกษตรกรอยางเปนระบบ

กิจกรรม บุคลากรภาครัฐดานประมง

ประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รหัส
รายจาย
รายการ

หมวดรายจาย-รายการ
 งบประมาณ
อนุมัติงวด
1+2+3

จายเดือนน้ี
 จายตั้งแตตนป
งบประมาณถึง

สิ้นเดือนน้ี
หมายเหตุ

งบบุคลากรภาครัฐ 3,512,663.00    319,331.00    2,554,660.00      

100 รายการงบประจํา 3,353,020.00    304,820.00    2,438,560.00      

เงินเดือน

เงินประจําตําแหนง

คาจางประจํา

เงินคาจางพนักงานราชการ 3,353,020.00     298,220.00     2,385,760.00       

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว 6,600.00         52,800.00             

200 รายการงบประจํา 159,643.00       14,511.00      116,100.00         

เงินสมทบประกันสังคม 159,643.00        14,511.00       116,100.00          

งบดําเนินงาน

330 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ (รวม)

คาตอบแทน

คาเชาบาน

คาอาหารทําการนอกเวลา

คารางวัลกรรมการสอบ

คาฝกอบรมเกษตรกร

อื่น ๆ

คาใชสอย

คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง

คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น

คาพาหนะเดินทาง

คาเชาที่พักระหวางเดินทาง

คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง

คาขนยายครอบครัว

คาเชาที่ทําการ

คาซอมแซมสิ่งกอสราง

คาซอมแซมครุภัณฑ

แบบรายงาน บก.103(1)

รายละเอียดการรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป 2561



คาจางเหมาบริการ

คาติดต้ังไฟฟา  ประปา  โทรศัพท

คาลงทะเบียน

คาประกันสังคม

คาใชจายในการฝกอบรม

อื่น ๆ

คาวัสดุ

คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น

คาวัสดุยานพาหนะและขนสง

คาวัสดุสํานักงาน

คาวัสดุกอสราง

คาวัสดุการเกษตร

คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร

คาวัสดุวิทยาศาสตร

คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ

คาวัสดุงานบานงานครัว

คาวัสดุเครื่องแตงกาย

คาวัสดุเครื่องบริโภค

คาวัสดุคอมพิวเตอร

อื่น ๆ

410 หมวดคาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา

คาประปา

คาโทรศัพท

คาไปรษณียโทรเลข

600 หมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง (รวม)

คาครุภัณฑ (แยกเปนรายการ)

1.

2.

3.

คาที่ดินและสิ่งกอสราง (แยกเปนรายการ)

1.

2.

3.

800 เงินอุดหนุน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน



900 รายจายอื่น

รวม 3,512,663.00    319,331.00    2,554,660.00      

งบรายจายอื่น



หนวยงานศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดลําปาง

แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

ผลผลิต จัดระเบียบการประมงใหเปนมาตรฐานกิจกรรม จัดระเบียบการประมงใหเปนมาตรฐาน

ประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รหัส
รายจาย
รายการ

หมวดรายจาย-รายการ
 งบประมาณ
อนุมัติงวด
1+2+3

จายเดือนน้ี
 จายตั้งแตตนป
งบประมาณถึง

สิ้นเดือนน้ี
หมายเหตุ

งบบุคลากร

100 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา -                 -               -                 

เงินเดือน

เงินประจําตําแหนง

คาจางประจํา

220 หมวดคาใชจายชั่วคราว -                 -               -                 

เงินคาจางพนักงานราชการ

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

งบดําเนินงาน 36,421.00       500.00         14,190.00      

330 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 36,421.00      500.00         14,190.00      

คาตอบแทน -                   -                 -                  

คาเชาบาน

คาอาหารทําการนอกเวลา -                  

คารางวัลกรรมการสอบ

คาฝกอบรมเกษตรกร

อื่น ๆ

คาใชสอย -                 500.00         14,190.00      

คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง

คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น

คาพาหนะเดินทาง

คาเชาที่พักระหวางเดินทาง

คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง

คาขนยายครอบครัว

คาเชาที่ทําการ

คาซอมแซมสิ่งกอสราง

คาซอมแซมครุภัณฑ

คาจางเหมาบริการ 500.00           3,000.00         

คาติดต้ังไฟฟา  ประปา  โทรศัพท

แบบรายงาน บก.103(1)

รายละเอียดการรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป 2561



คาลงทะเบียน

คาประกันสังคม

คาใชจายในการฝกอบรม 11,190.00       

อื่น ๆ (คาประกันภัย)

คาวัสดุ -                 -               -                 

คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น -                  

คาวัสดุยานพาหนะและขนสง -                  

คาวัสดุสํานักงาน -                  

คาวัสดุกอสราง -                  

คาวัสดุการเกษตร -                  

คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร -                  

คาวัสดุวิทยาศาสตร -                  

คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ -                  

คาวัสดุงานบานงานครัว -                  

คาวัสดุเครื่องแตงกาย -                  

คาวัสดุเครื่องบริโภค

คาวัสดุคอมพิวเตอร -                  

410 หมวดคาสาธารณูปโภค -                 -               -                 

คาไฟฟา

คาประปา

คาโทรศัพท

คาไปรษณียโทรเลข

คาบริการทางอินเตอรเน็ต

600 หมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง -                 -               -                 

คาครุภัณฑ (แยกเปนรายการ) -                   -                 -                  

1.

2.

3.

คาที่ดินและสิ่งกอสราง (แยกเปนรายการ -                   -                 -                  

1.

2.

3.

800 เงินอุดหนุน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจายอื่น



900 รายจายอื่น

รวม 36,421.00      500.00         14,190.00      



หนวยงานศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดลําปาง

แผนงาน พื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ

ผลผลิต พัฒนาศักยภาพดานการประมง กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตวนํ้า (CPUE)

ประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รหัส
รายจาย
รายการ

หมวดรายจาย-รายการ
 งบประมาณ
อนุมัติงวด
1+2+3

จายเดือนน้ี
 จายตั้งแตตนป
งบประมาณถึง

สิ้นเดือนน้ี
หมายเหตุ

งบบุคลากร

100 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา -                -               -                  

เงินเดือน

เงินประจําตําแหนง

คาจางประจํา

220 หมวดคาใชจายชั่วคราว -                -               -                  

เงินคาจางพนักงานราชการ

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

งบดําเนินงาน 64,200.00     3,900.00      35,460.00       

330 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 64,200.00     3,900.00      35,460.00       

คาตอบแทน -                 -                 -                  

คาเชาบาน

คาอาหารทําการนอกเวลา

คารางวัลกรรมการสอบ

คาฝกอบรมเกษตรกร

อื่น ๆ

คาใชสอย -                3,900.00      35,460.00       

คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 2,400.00        15,360.00       

คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น

คาพาหนะเดินทาง -                  

คาเชาที่พักระหวางเดินทาง 15,600.00       

คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง -                  

คาขนยายครอบครัว

คาเชาที่ทําการ

คาซอมแซมสิ่งกอสราง

คาซอมแซมครุภัณฑ -                  

คาจางเหมาบริการ 1,500.00        4,500.00         

คาติดต้ังไฟฟา  ประปา  โทรศัพท

แบบรายงาน บก.103(1)

รายละเอียดการรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป 2561



คาลงทะเบียน

คาประกันสังคม

คาใชจายในการฝกอบรม -                  

อื่น ๆ

คาวัสดุ -                -               -                  

คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น

คาวัสดุยานพาหนะและขนสง

คาวัสดุสํานักงาน

คาวัสดุกอสราง

คาวัสดุการเกษตร

คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร

คาวัสดุวิทยาศาสตร

คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ

คาวัสดุงานบานงานครัว

คาวัสดุเครื่องแตงกาย

คาวัสดุเครื่องบริโภค

คาวัสดุคอมพิวเตอร

อื่น ๆ

410 หมวดคาสาธารณูปโภค -                -               -                  

คาไฟฟา

คาประปา

คาโทรศัพท

คาไปรษณียโทรเลข

คาบริการทางอินเตอรเน็ต

600 หมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง -                -               -                  

คาครุภัณฑ (แยกเปนรายการ) -                 -                 -                  

1.

2.

3.

คาที่ดินและสิ่งกอสราง (แยกเปนรายการ -                 -                 -                  

1.

2.

3.

800 เงินอุดหนุน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน



900 รายจายอื่น

รวม 64,200.00     3,900.00      35,460.00       

งบรายจายอื่น



หนวยงาน ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดลําปาง

แผนงาน พื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ

ผลผลิต พัฒนาศักยภาพดานการประมง กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตวนํ้า (Logbook)

ประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รหัส
รายจาย
รายการ

หมวดรายจาย-รายการ
 งบประมาณ
อนุมัติงวด
1+2+3

จายเดือนน้ี
 จายตั้งแตตนป
งบประมาณถึง

สิ้นเดือนน้ี
หมายเหตุ

งบบุคลากร

100 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา -                 -                -               

เงินเดือน

เงินประจําตําแหนง

คาจางประจํา

220 หมวดคาใชจายชั่วคราว -                 -                -               

เงินคาจางพนักงานราชการ

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

งบดําเนินงาน 111,300.00    10,699.99     36,081.91     

330 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 111,300.00    10,699.99     36,081.91     

คาตอบแทน -                   -                 -               

คาเชาบาน

คาอาหารทําการนอกเวลา

คารางวัลกรรมการสอบ

คาฝกอบรมเกษตรกร

อื่น ๆ

คาใชสอย -                 10,699.99     36,081.91     

คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 480.00           2,880.00       

คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น

คาพาหนะเดินทาง 4,119.99        4,119.99       

คาเชาที่พักระหวางเดินทาง 1,600.00        1,600.00       

คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 3,781.92       

คาขนยายครอบครัว

คาเชาที่ทําการ

คาซอมแซมสิ่งกอสราง

คาซอมแซมครุภัณฑ -               

คาจางเหมาบริการ 4,500.00        23,700.00     

คาติดต้ังไฟฟา  ประปา  โทรศัพท

แบบรายงาน บก.103(1)

รายละเอียดการรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป 2561



คาลงทะเบียน

คาประกันสังคม

คาใชจายในการฝกอบรม -               

อื่น ๆ

คาวัสดุ -                 -                -               

คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น

คาวัสดุยานพาหนะและขนสง

คาวัสดุสํานักงาน

คาวัสดุกอสราง

คาวัสดุการเกษตร

คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร

คาวัสดุวิทยาศาสตร

คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ

คาวัสดุงานบานงานครัว

คาวัสดุเครื่องแตงกาย

คาวัสดุเครื่องบริโภค

คาวัสดุคอมพิวเตอร

อื่น ๆ

410 หมวดคาสาธารณูปโภค -                 -                -               

คาไฟฟา

คาประปา

คาโทรศัพท

คาไปรษณียโทรเลข

คาบริการทางอินเตอรเน็ต

600 หมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง -                 -                -               

คาครุภัณฑ (แยกเปนรายการ) -                   -                 -               

1.

2.

3.

คาที่ดินและสิ่งกอสราง (แยกเปนรายการ -                   -                 -               

1.

2.

3.

800 เงินอุดหนุน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน



900 รายจายอื่น

รวม 111,300.00    10,699.99     36,081.91     

งบรายจายอื่น



หนวยงาน ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดลําปาง

แผนงาน บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า

งบลงทุน ที่ดินและสิ่งกอสราง รายการคาใชจายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแกไขและพัฒนาสิ่งแวดลอมเพ่ือใชสําหรับ

ดําเนินโครงการเพิ่มปริมาณนํ้าในอางเก็บนํ้าเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม

ประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รหัส
รายจาย
รายการ

หมวดรายจาย-รายการ
 งบประมาณ
อนุมัติงวด
1+2+3

จายเดือนน้ี
 จายตั้งแตตนป
งบประมาณถึง

สิ้นเดือนน้ี
หมายเหตุ

งบบุคลากร

100 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา -                  -              -                 

เงินเดือน

เงินประจําตําแหนง

คาจางประจํา

220 หมวดคาใชจายชั่วคราว -                  -              -                 

เงินคาจางพนักงานราชการ

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

งบดําเนินงาน 200,000.00     -              28,830.00      

330 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 200,000.00    -             28,830.00      

คาตอบแทน -                   -               -                  

คาเชาบาน

คาอาหารทําการนอกเวลา

คารางวัลกรรมการสอบ

คาฝกอบรมเกษตรกร

อื่น ๆ

คาใชสอย -                 -             28,830.00      

คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 8,160.00         

คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 5,000.00         

คาพาหนะเดินทาง -                  

คาเชาที่พักระหวางเดินทาง 15,600.00       

คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง

คาขนยายครอบครัว

คาเชาที่ทําการ

คาซอมแซมสิ่งกอสราง

คาซอมแซมครุภัณฑ -                  

คาจางเหมาบริการ 70.00              

แบบรายงาน บก.103(1)

รายละเอียดการรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป 2561



คาติดต้ังไฟฟา  ประปา  โทรศัพท

คาลงทะเบียน

คาประกันสังคม

คาใชจายในการฝกอบรม -                  

อื่น ๆ

คาวัสดุ -                 -             -                

คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น

คาวัสดุยานพาหนะและขนสง

คาวัสดุสํานักงาน

คาวัสดุกอสราง

คาวัสดุการเกษตร

คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร

คาวัสดุวิทยาศาสตร

คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ

คาวัสดุงานบานงานครัว

คาวัสดุเครื่องแตงกาย

คาวัสดุเครื่องบริโภค

คาวัสดุคอมพิวเตอร

อื่น ๆ

410 หมวดคาสาธารณูปโภค -                 -             -                

คาไฟฟา

คาประปา

คาโทรศัพท

คาไปรษณียโทรเลข

คาบริการทางอินเตอรเน็ต

600 หมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง -                 -             -                

คาครุภัณฑ (แยกเปนรายการ) -                   -               -                  

1.

2.

3.

คาที่ดินและสิ่งกอสราง (แยกเปนรายการ -                   -               -                  

1.

2.

3.

800 เงินอุดหนุน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน



900 รายจายอื่น

รวม 200,000.00    -             28,830.00      

งบรายจายอื่น



หนวยงาน ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดลําปาง

แผนงาน บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า

งบลงทุน ที่ดินและสิ่งกอสราง รายการคาใชจายตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและแผนติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการประตูระบายนํ้าแมสอย จังหวัดเชียงใหม

ประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รหัส
รายจาย
รายการ

หมวดรายจาย-รายการ
 งบประมาณ
อนุมัติงวด
1+2+3

จายเดือนน้ี
 จายตั้งแตตนป
งบประมาณถึง

สิ้นเดือนน้ี
หมายเหตุ

งบบุคลากร

100 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา -                  -                -                 

เงินเดือน

เงินประจําตําแหนง

คาจางประจํา

220 หมวดคาใชจายชั่วคราว -                  -                -                 

เงินคาจางพนักงานราชการ

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

งบดําเนินงาน 350,000.00     34,950.00     54,635.00      

330 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 350,000.00     34,950.00     54,635.00      

คาตอบแทน -                   -                 -                 

คาเชาบาน

คาอาหารทําการนอกเวลา

คารางวัลกรรมการสอบ

คาฝกอบรมเกษตรกร

อื่น ๆ

คาใชสอย -                  34,950.00     34,950.00      

คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 7,680.00        7,680.00        

คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 7,000.00        7,000.00        

คาพาหนะเดินทาง -                 

คาเชาที่พักระหวางเดินทาง 15,600.00      15,600.00      

คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง

คาขนยายครอบครัว

คาเชาที่ทําการ

คาซอมแซมสิ่งกอสราง

คาซอมแซมครุภัณฑ -                 

คาจางเหมาบริการ -                 

แบบรายงาน บก.103(1)

รายละเอียดการรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป 2561



คาติดต้ังไฟฟา  ประปา  โทรศัพท

คาลงทะเบียน

คาประกันสังคม

คาใชจายในการฝกอบรม 4,670.00        4,670.00        

อื่น ๆ

คาวัสดุ -                  -                19,685.00      

คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น

คาวัสดุยานพาหนะและขนสง

คาวัสดุสํานักงาน

คาวัสดุกอสราง

คาวัสดุการเกษตร 19,685.00      

คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร

คาวัสดุวิทยาศาสตร

คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ

คาวัสดุงานบานงานครัว

คาวัสดุเครื่องแตงกาย

คาวัสดุเครื่องบริโภค

คาวัสดุคอมพิวเตอร

อื่น ๆ

410 หมวดคาสาธารณูปโภค -                  -                -                 

คาไฟฟา

คาประปา

คาโทรศัพท

คาไปรษณียโทรเลข

คาบริการทางอินเตอรเน็ต

600 หมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง -                  -                -                 

คาครุภัณฑ (แยกเปนรายการ) -                   -                 -                 

1.

2.

3.

คาที่ดินและสิ่งกอสราง (แยกเปนรายการ -                   -                 -                 

1.

2.

3.

800 เงินอุดหนุน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน



900 รายจายอื่น

รวม 350,000.00     34,950.00     54,635.00      

งบรายจายอื่น



หนวยงาน ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดลําปาง

แผนงาน บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

โครงการ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมดานการประมง

ประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รหัส
รายจาย
รายการ

หมวดรายจาย-รายการ
 งบประมาณ
อนุมัติงวด
1+2+3

จายเดือนน้ี
 จายตั้งแตตนป
งบประมาณถึง

สิ้นเดือนน้ี
หมายเหตุ

งบบุคลากร

100 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา -                 -                  -                 

เงินเดือน

เงินประจําตําแหนง

คาจางประจํา

220 หมวดคาใชจายชั่วคราว -                 -                  -                 

เงินคาจางพนักงานราชการ

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

งบดําเนินงาน -                 -                  -                 

330 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ (รวม -                 -                  -                 

คาตอบแทน -                  -                    -                   

คาเชาบาน

คาอาหารทําการนอกเวลา -                   

คารางวัลกรรมการสอบ

คาฝกอบรมเกษตรกร

อื่น ๆ

คาใชสอย -                 -                  -                 

คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง

คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น

คาพาหนะเดินทาง

คาเชาที่พักระหวางเดินทาง

คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง

คาขนยายครอบครัว

คาเชาที่ทําการ

คาซอมแซมสิ่งกอสราง

คาซอมแซมครุภัณฑ

คาจางเหมาบริการ

คาติดต้ังไฟฟา  ประปา  โทรศัพท

แบบรายงาน บก.103(1)

รายละเอียดการรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป 2561



คาลงทะเบียน

คาประกันสังคม

คาใชจายในการฝกอบรม

อื่น ๆ (คาประกันภัย)

คาวัสดุ -                 -                  -                 

คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น

คาวัสดุยานพาหนะและขนสง -                   

คาวัสดุสํานักงาน -                   

คาวัสดุกอสราง -                   

คาวัสดุการเกษตร -                   

คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร -                   

คาวัสดุวิทยาศาสตร

คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ

คาวัสดุงานบานงานครัว

คาวัสดุเครื่องแตงกาย

คาวัสดุเครื่องบริโภค

คาวัสดุคอมพิวเตอร

410 หมวดคาสาธารณูปโภค -                 -                  -                 

คาไฟฟา

คาประปา

คาโทรศัพท

คาไปรษณียโทรเลข

คาบริการทางอินเตอรเน็ต

600 หมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง 346,900.00    -                  381,900.00    

คาครุภัณฑ (แยกเปนรายการ) 346,900.00     -                    346,900.00      

1 เครื่องวัดคาออกซิเจนละลายในน้ํา ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง35,000.00       35,000.00        

2. หมอนึ่งความดัน ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง48,500.00       48,500.00        

3. เครื่องวัดความเปนกรด-ดางแบบตั้งโตะ ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง21,800.00       21,800.00        

4. เครื่องวัดความลึก ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง11,600.00       11,600.00        

5. ตูดูดควัน ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง230,000.00     230,000.00      

800 เงินอุดหนุน

900 รายจายอื่น

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจายอื่น



รวม 346,900.00    -                  381,900.00    


