
          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2561 (งบปกติ)

รหัส

หมวด

รายจ่าย

หมวดรายจ่าย-รายการ  งบประมาณ

อนุมัติงวด 1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

ยอดเงินคงเหลือ

งบบุคลากร
220 หมวดค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2,443,180.00   236,120.00       2,206,963.57    

  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 236,120.00         2,206,963.57     

  เงินเพ่ิมการครองชีพพนักงานรากชาร -                   -                  

งบด าเนินการ 116,980.00      11,376.00         105,592.00      

330 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ(รวม) 116,980.00      11,376.00         105,592.00      

  ค่าประกันสังคม 116,980.00      11,376.00         105,592.00      

ค่าตอบแทนรายเดือน 3 จ.ชายแดนภาคใต้ -                  -                   -                  

-                  -                   -                  

2,560,160.00   247,496.00       2,312,555.57    

ประจ าเดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2561

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน :  บุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันาของประเทศ)

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ :  พัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืนและเสริมสร้างควมมเข้มแข็งของเกษตรอย่างเป็นระบบ

ผลผลิต : ..................................................................... กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐด้านการประมง



โครงการ :  วิจัยและพัฒนาการประมง กิจกรรมหลัก :  วิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างหรือสะสมองค์ความรู้

ประจ าเดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2561

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

หมายเหตุ

งบด าเนินการ
330 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ(รวม) 113,640.00    1,350.00             69,857.32        

   ค่าตอบแทน -              -                     -                  
  ค่าเช่าบ้าน
  ค่าล่วงเวลา
  ค่ารางวัลกรรมการสอบ
  ค่าฝึกอบรมเกษตรกร
  ค่าใช้สอย -              -                     9,586.00          
  ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง 480.00              
  ค่าเช่าท่ีพัก
  ค่าพาหนะเดินทาง
  ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมภายในประเทศ 6,466.00           
  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 2,640.00           
  ค่าเบ้ียประกันภัย
  ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร
  ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง
  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
  ค่าจ้างเหมาบริการ
  ค่าติดต้ังไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
  ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียน
  ค่าประกันสังคม
  ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมในประเทศ
  ค่าแก้ไขกระเสไฟฟ้าขัดข้อง
    ค่าวัสดุ -              1,350.00             60,271.32        
  ค่าวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 14,783.40          
  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
  ค่าวัสดุส้านักงาน
  ค่าวัสดุการเกษตร 1,350.00               28,594.00          

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2561(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน :  บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม



โครงการ :  วิจัยและพัฒนาการประมง กิจกรรมหลัก :  วิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างหรือสะสมองค์ความรู้

ประจ าเดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2561

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

หมายเหตุ

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2561(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน :  บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 6,824.77           
  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
  ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต้่ากว่าเกณฑ์
  ค่าแก๊สหุงต้ม
  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
  ค่าวัสดุก่อสร้าง -                      10,069.15          

รวม 113,640.00    1,350.00             69,857.32        



โครงการ :  วิจัยและพัฒนาการประมง กิจกรรมหลัก :  วิจัยประยุกต์

ประจ าเดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2561

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

หมายเหตุ

งบด าเนินการ
330 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ(รวม) 113,400.00    2,520.00             79,706.86        

   ค่าตอบแทน -              -                     -                  
  ค่าเช่าบ้าน
  ค่าล่วงเวลา
  ค่ารางวัลกรรมการสอบ
  ค่าฝึกอบรมเกษตรกร
  ค่าใช้สอย -              -                     23,016.00        
  ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง 2,160.00           
  ค่าเช่าท่ีพัก 4,000.00           
  ค่าพาหนะเดินทาง 7,646.00           
  ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมภายในประเทศ
  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,010.00           
  ค่าเบ้ียประกันภัย
  ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร
  ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง
  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 7,500.00           
  ค่าจ้างเหมาบริการ 700.00              
  ค่าติดต้ังไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
  ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียน
  ค่าประกันสังคม
  ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมในประเทศ -                   
  ค่าแก้ไขกระเสไฟฟ้าขัดข้อง
    ค่าวัสดุ -              2,520.00             56,690.86        
  ค่าวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 10,078.16          
  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
  ค่าวัสดุส้านักงาน
  ค่าวัสดุการเกษตร -                      22,630.00          

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2561(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน :  บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน



โครงการ :  วิจัยและพัฒนาการประมง กิจกรรมหลัก :  วิจัยประยุกต์

ประจ าเดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2561

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

หมายเหตุ

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2561(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน :  บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน

  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 19,217.70          
  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
  ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต้่ากว่าเกณฑ์
  ค่าแก๊สหุงต้ม
  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
  ค่าวัสดุก่อสร้าง 2,520.00               4,765.00           

รวม 113,400.00    2,520.00             79,706.86        



โครงการ :  พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมหลัก :  ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง

ประจ าเดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2561

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

หมายเหตุ

งบด าเนินการ
330 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ(รวม) 173,400.00    7,226.40             130,670.18       

   ค่าตอบแทน -              -                     2,500.00          
  ค่าเช่าบ้าน
  ค่าล่วงเวลา 2,500.00           
  ค่ารางวัลกรรมการสอบ
  ค่าฝึกอบรมเกษตรกร
  ค่าใช้สอย -              3,460.00             85,792.73        
  ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง 960.00                 16,290.00          เป็นค่า บล. พ.ค. 750 บาท
  ค่าเช่าท่ีพัก 3,500.00           
  ค่าพาหนะเดินทาง 7,005.84           
  ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมภายในประเทศ 21,709.00          
  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 3,200.00           
  ค่าเบ้ียประกันภัย
  ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร
  ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง
  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 4,000.00           
  ค่าจ้างเหมาบริการ 2,500.00               27,850.00          
  ค่าติดต้ังไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
  ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียน 2,237.89           
  ค่าประกันสังคม
  ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมในประเทศ
  ค่าแก้ไขกระเสไฟฟ้าขัดข้อง
    ค่าวัสดุ -              3,766.40             42,377.45        
  ค่าวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 24,889.05          
  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 4,921.00           
  ค่าวัสดุส้านักงาน
  ค่าวัสดุการเกษตร -                      165.00              

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2561(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน :  บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน



โครงการ :  พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมหลัก :  ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง

ประจ าเดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2561

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

หมายเหตุ

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2561(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน :  บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน

  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,200.00           
  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,206.00           
  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
  ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต้่ากว่าเกณฑ์
  ค่าแก๊สหุงต้ม
  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,230.00           
  ค่าวัสดุก่อสร้าง 3,766.40               3,766.40           

รวม 173,400.00    7,226.40             130,670.18       



โครงการ :  พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมหลัก :  ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง

ประจ าเดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2561

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

หมายเหตุ

งบด าเนินการ
330 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ(รวม) 1,500.00       -                     750.00             

   ค่าตอบแทน -              -                     -                  
  ค่าเช่าบ้าน
  ค่าล่วงเวลา
  ค่ารางวัลกรรมการสอบ
  ค่าฝึกอบรมเกษตรกร
  ค่าใช้สอย 1,500.00       -                     750.00             
  ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง 750.00              เป็นค่า บล. พ.ค. 750 บาท
  ค่าเช่าท่ีพัก
  ค่าพาหนะเดินทาง
  ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมภายในประเทศ
  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
  ค่าเบ้ียประกันภัย
  ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร
  ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง
  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
  ค่าจ้างเหมาบริการ
  ค่าติดต้ังไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
  ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียน
  ค่าประกันสังคม
  ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมในประเทศ
  ค่าแก้ไขกระเสไฟฟ้าขัดข้อง
    ค่าวัสดุ -              -                     -                  
  ค่าวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
  ค่าวัสดุส้านักงาน
  ค่าวัสดุการเกษตร

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2561(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน :  บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน



โครงการ :  พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมหลัก :  ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง

ประจ าเดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2561

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

หมายเหตุ

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2561(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน :  บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน

  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
  ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต้่ากว่าเกณฑ์
  ค่าแก๊สหุงต้ม
  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
  ค่าวัสดุก่อสร้าง

รวม 1,500.00       -                     750.00             



โครงการ :  ธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง กิจกรรมหลัก :  สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม

ประจ าเดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2561

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

หมายเหตุ

งบด าเนินการ
330 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ(รวม) 92,000.00      2,400.00              62,493.10         

   ค่าตอบแทน -               -                     -                  
  ค่าเช่าบ้าน
  ค่าล่วงเวลา
  ค่ารางวัลกรรมการสอบ
  ค่าฝึกอบรมเกษตรกร
  ค่าใช้สอย -               2,400.00              20,216.00         
  ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง 3,360.00           
  ค่าเช่าท่ีพัก 5,250.00           
  ค่าพาหนะเดินทาง 4,624.00           
  ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมภายในประเทศ 4,582.00           
  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
  ค่าเบ้ียประกันภัย
  ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร
  ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง
  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
  ค่าจ้างเหมาบริการ 2,400.00               2,400.00           
  ค่าติดต้ังไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
  ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียน
  ค่าประกันสังคม
  ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมในประเทศ
  ค่าแก้ไขกระเสไฟฟ้าขัดข้อง
    ค่าวัสดุ -               -                     42,277.10         
  ค่าวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 842.10              

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2561(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน :  บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน



โครงการ :  ธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง กิจกรรมหลัก :  สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม

ประจ าเดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2561

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

หมายเหตุ

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2561(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน :  บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน

  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 14,000.00          
  ค่าวัสดุส้านักงาน
  ค่าวัสดุการเกษตร 27,435.00          
  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
  ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต้่ากว่าเกณฑ์
  ค่าแก๊สหุงต้ม
  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
  ค่าวัสดุก่อสร้าง

รวม 92,000.00      2,400.00              62,493.10         



โครงการ :  จัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน กิจกรรมหลัก :  จัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน

ประจ าเดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2561

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

หมายเหตุ

งบด าเนินการ
330 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ(รวม) 300,000.00    2,500.00             224,761.03       

   ค่าตอบแทน -              -                     3,840.00          
  ค่าเช่าบ้าน
  ค่าล่วงเวลา 3,840.00           
  ค่ารางวัลกรรมการสอบ
  ค่าฝึกอบรมเกษตรกร
  ค่าใช้สอย -              2,500.00             31,600.00        
  ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง 960.00              
  ค่าเช่าท่ีพัก 1,300.00           
  ค่าพาหนะเดินทาง 1,830.00           
  ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมภายในประเทศ -                   
  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,010.00           
  ค่าเบ้ียประกันภัย
  ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร
  ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง
  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 1,700.00           
  ค่าจ้างเหมาบริการ 2,500.00               24,800.00          
  ค่าติดต้ังไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
  ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียน
  ค่าประกันสังคม
  ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมในประเทศ
  ค่าแก้ไขกระเสไฟฟ้าขัดข้อง
    ค่าวัสดุ -              -                     189,321.03       
  ค่าวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,350.85           
  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง -                   
  ค่าวัสดุส้านักงาน
  ค่าวัสดุการเกษตร -                      151,830.10        

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2561(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน :  บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน



โครงการ :  จัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน กิจกรรมหลัก :  จัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน

ประจ าเดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2561

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

หมายเหตุ

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2561(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน :  บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน

  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 950.00              
  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 1,428.00           
  ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต้่ากว่าเกณฑ์
  ค่าแก๊สหุงต้ม
  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
  ค่าวัสดุก่อสร้าง 30,762.08          

รวม 300,000.00    2,500.00             224,761.03       



โครงการ :  จัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน กิจกรรมหลัก :  จัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน

ประจ าเดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2561

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

หมายเหตุ

งบด าเนินการ
330 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ(รวม) 17,200.00      -                     5,800.00          

   ค่าตอบแทน -               -                     -                  
  ค่าเช่าบ้าน
  ค่าล่วงเวลา
  ค่ารางวัลกรรมการสอบ
  ค่าฝึกอบรมเกษตรกร
  ค่าใช้สอย -               -                     5,800.00          
  ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง 2,640.00           
  ค่าเช่าท่ีพัก 1,950.00           
  ค่าพาหนะเดินทาง 1,210.00           
  ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมภายในประเทศ
  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
  ค่าเบ้ียประกันภัย
  ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร
  ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง
  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
  ค่าจ้างเหมาบริการ
  ค่าติดต้ังไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
  ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียน
  ค่าประกันสังคม
  ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมในประเทศ
  ค่าแก้ไขกระเสไฟฟ้าขัดข้อง
    ค่าวัสดุ -               -                     -                  
  ค่าวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2561(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน :  บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน



โครงการ :  จัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน กิจกรรมหลัก :  จัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน

ประจ าเดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2561

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

หมายเหตุ

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2561(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน :  บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน

  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง -                   
  ค่าวัสดุส้านักงาน
  ค่าวัสดุการเกษตร
  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
  ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต้่ากว่าเกณฑ์
  ค่าแก๊สหุงต้ม
  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
  ค่าวัสดุก่อสร้าง

รวม 17,200.00      -                     5,800.00          



โครงการ :  พัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง(Smart Farmer) กิจกรรมหลัก :  พัฒนาเกษตรสู่ (Smart Farmer)

ประจ าเดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2561

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

หมายเหตุ

งบด าเนินการ
330 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ(รวม) 311,600.00    4,240.00             209,688.25       

   ค่าตอบแทน -              -                     -                  
  ค่าเช่าบ้าน
  ค่าล่วงเวลา
  ค่ารางวัลกรรมการสอบ
  ค่าฝึกอบรมเกษตรกร
  ค่าใช้สอย -              4,240.00             192,245.00       
  ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง 1,680.00               6,360.00           
  ค่าเช่าท่ีพัก 5,850.00           
  ค่าพาหนะเดินทาง 1,670.00           
  ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมภายในประเทศ -                   
  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 2,560.00               11,240.00          
  ค่าเบ้ียประกันภัย
  ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร
  ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง
  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
  ค่าจ้างเหมาบริการ
  ค่าติดต้ังไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
  ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียน
  ค่าประกันสังคม
  ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมในประเทศ 167,125.00        
  ค่าแก้ไขกระเสไฟฟ้าขัดข้อง
    ค่าวัสดุ -              -                     17,443.25        
  ค่าวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,093.25           
  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง -                   
  ค่าวัสดุส้านักงาน 14,800.00          
  ค่าวัสดุการเกษตร

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2561(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน :  บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน



โครงการ :  พัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง(Smart Farmer) กิจกรรมหลัก :  พัฒนาเกษตรสู่ (Smart Farmer)

ประจ าเดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2561

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

หมายเหตุ

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2561(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน :  บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน

  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 550.00              
  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
  ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต้่ากว่าเกณฑ์
  ค่าแก๊สหุงต้ม
  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
  ค่าวัสดุก่อสร้าง

รวม 311,600.00    4,240.00             209,688.25       



โครงการ :  ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ กิจกรรมหลัก : สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง

ประจ าเดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2561

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

หมายเหตุ

งบด าเนินการ
330 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ(รวม) 152,060.00    1,080.00             75,275.56        

   ค่าตอบแทน -              1,080.00             1,080.00          
  ค่าเช่าบ้าน
  ค่าล่วงเวลา 1,080.00               1,080.00           
  ค่ารางวัลกรรมการสอบ
  ค่าฝึกอบรมเกษตรกร
  ค่าใช้สอย -              -                     11,660.00        
  ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง -                      2,160.00           
  ค่าเช่าท่ีพัก 5,300.00           
  ค่าพาหนะเดินทาง 4,200.00           
  ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมภายในประเทศ -                   
  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
  ค่าเบ้ียประกันภัย
  ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร
  ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง
  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ -                      -                   
  ค่าจ้างเหมาบริการ
  ค่าติดต้ังไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
  ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียน
  ค่าประกันสังคม
  ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมในประเทศ
  ค่าแก้ไขกระเสไฟฟ้าขัดข้อง
    ค่าวัสดุ -              -                     62,535.56        
  ค่าวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,911.16           
  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1,305.40           
  ค่าวัสดุส้านักงาน
  ค่าวัสดุการเกษตร 56,319.00          

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2561(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน :  บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน



โครงการ :  ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ กิจกรรมหลัก : สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง

ประจ าเดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2561

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

หมายเหตุ

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2561(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน :  บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน

  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
  ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต้่ากว่าเกณฑ์
  ค่าแก๊สหุงต้ม
  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
  ค่าวัสดุก่อสร้าง

รวม 152,060.00    1,080.00             75,275.56        



ผลผลิต :  พัฒนาศักยภาพด้านการประมง กิจกรรมหลัก :  พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า

ประจ าเดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2561

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

หมายเหตุ

งบด าเนินการ
330 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ(รวม) 592,000.00    10,000.00            526,043.84       

   ค่าตอบแทน -              -                     16,240.00        
  ค่าเช่าบ้าน
  ค่าล่วงเวลา 16,240.00          
  ค่ารางวัลกรรมการสอบ
  ค่าฝึกอบรมเกษตรกร
  ค่าใช้สอย -              10,000.00            111,240.00       
  ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง 2,880.00           
  ค่าเช่าท่ีพัก -                   
  ค่าพาหนะเดินทาง 500.00              
  ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมภายในประเทศ 4,880.00           
  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
  ค่าเบ้ียประกันภัย
  ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร
  ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 15,000.00          
  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 7,980.00           
  ค่าจ้างเหมาบริการ 10,000.00             80,000.00          
  ค่าติดต้ังไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
  ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียน
  ค่าประกันสังคม
  ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมในประเทศ
  ค่าแก้ไขกระเสไฟฟ้าขัดข้อง
    ค่าวัสดุ -              -                     398,563.84       
  ค่าวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน -                   
  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง -                   
  ค่าวัสดุส้านักงาน
  ค่าวัสดุการเกษตร 235,515.76        

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2561(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน :  พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน



ผลผลิต :  พัฒนาศักยภาพด้านการประมง กิจกรรมหลัก :  พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า

ประจ าเดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2561

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

หมายเหตุ

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2561(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน :  พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน

  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 900.00              
  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
  ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต้่ากว่าเกณฑ์
  ค่าแก๊สหุงต้ม
  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 378.00              
  ค่าวัสดุก่อสร้าง 161,770.08        

รวม 592,000.00    10,000.00            526,043.84       



ผลผลิต :  พัฒนาศักยภาพด้านการประมง กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร

ประจ าเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

หมายเหตุ

410 หมวดค่าสาธารณูปโภค(รวม) 245,200.00    23,647.61             191,114.30        
  ค่าไฟฟ้า 21,785.87             165,386.10        
  ค่าประปา -                      -                   
  ค่าโทรศัพท์ 295.80                 3,219.26           
  ค่าไปรษณีย์โทรเลข 634.00                 8,737.00           
  ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 931.94                 13,771.94          

รวม 245,200.00    23,647.61            191,114.30       

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2561(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน :  พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ



ผลผลิต :  ........................................................................... กิจกรรมหลัก :  ...............................................................

ประจ าเดือน ................................ พ.ศ............................

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

หมายเหตุ

งบลงทุน
600 หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง(รวม) -              -                     -                  

ค่าครุภัณฑ์ (แยกเป็นรายการ) -                     -                  
-                      -                   

-                      -                   

-                      -                   

-                      -                   

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (แยกเป็นรายการ) -                     -                  

รวม -              -                     -                  

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2561(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน :  ....................................................................



          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2561 (งบปกติ)

รหัส

หมวด

รายจ่าย

หมวดรายจ่าย-รายการ  งบประมาณ

อนุมัติงวด 1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

ยอดเงินคงเหลือ

900              รายจ่ายอ่ืน -                 -                  -                 

1..... -                 -                  -                 

2...... -                 -                  -                 

800               งบเงินอุดหนุน -                 -                  -                 

1...... -                 -                  -                 

2...... -                  -                   -                  

ประจ าเดือน …………………. พ.ศ. ........................

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน :  ……………………

โครงการ :  …………………………….

ผลผลิต : ..................................................................... กิจกรรม : ...............................................................


