
          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2561 (งบปกติ)

รหัส

หมวด

รายจ่าย

หมวดรายจ่าย-รายการ  งบประมาณ

อนุมัติงวด 1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

งบบุคลากร
220 หมวดค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2,968,745.00   271,539.35       2,714,622.92    

  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 271,539.35         2,714,622.92     

  เงินเพ่ิมการครองชีพพนักงานรากชาร -                   -                  

งบด าเนินการ 141,970.00      12,876.00         129,844.00      

330 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ(รวม) 141,970.00      12,876.00         129,844.00      

  ค่าประกันสังคม 141,970.00      12,876.00         129,844.00      

ค่าตอบแทนรายเดือน 3 จ.ชายแดนภาคใต้ -                  -                   -                  

-                  -                   -                  

3,110,715.00   284,415.35       2,844,466.92    

ประจ าเดือน สิงหาคม  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 สิงหาคม  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    16,844.00            101,943.82       

   ค่าตอบแทน -              -                     -                  
  ค่าเช่าบ้าน
  ค่าล่วงเวลา
  ค่ารางวัลกรรมการสอบ
  ค่าฝึกอบรมเกษตรกร
  ค่าใช้สอย -              4,050.00             19,882.00        
  ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง 480.00              
  ค่าเช่าท่ีพัก
  ค่าพาหนะเดินทาง
  ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมภายในประเทศ -                      12,712.00          
  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 2,640.00           
  ค่าเบ้ียประกันภัย
  ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร
  ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง
  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
  ค่าจ้างเหมาบริการ 4,050.00               4,050.00           
  ค่าติดต้ังไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
  ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียน
  ค่าประกันสังคม
  ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมในประเทศ
  ค่าแก้ไขกระเสไฟฟ้าขัดข้อง
    ค่าวัสดุ -              12,794.00            82,061.82        
  ค่าวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 14,783.40          
  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
  ค่าวัสดุส้านักงาน -                      1,650.00           
  ค่าวัสดุการเกษตร -                      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 สิงหาคม  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 -                      481.50              
  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 3,440.00               10,264.77          
  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,411.00               1,411.00           
  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
  ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต้่ากว่าเกณฑ์
  ค่าแก๊สหุงต้ม
  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
  ค่าวัสดุก่อสร้าง 7,943.00               24,877.15          

รวม 113,640.00    16,844.00            101,943.82       



โครงการ :  วิจัยและพัฒนาการประมง กิจกรรมหลัก :  วิจัยประยุกต์

ประจ าเดือน สิงหาคม  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    13,469.00            100,998.86       

   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 -              13,469.00            77,982.86        
  ค่าวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 10,078.16          
  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
  ค่าวัสดุส้านักงาน 609.00                 609.00              
  ค่าวัสดุการเกษตร 12,860.00             35,490.00          

          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 สิงหาคม  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 -                      188.00              
  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
  ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต้่ากว่าเกณฑ์
  ค่าแก๊สหุงต้ม
  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ -                      3,840.00           
  ค่าวัสดุก่อสร้าง -                      8,560.00           

รวม 113,400.00    13,469.00            100,998.86       



โครงการ :  พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมหลัก :  ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง

ประจ าเดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2561

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

หมายเหตุ

งบด าเนินการ
330 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ(รวม) 299,400.00    51,824.60            190,458.78       

   ค่าตอบแทน -              -                     2,500.00          
  ค่าเช่าบ้าน
  ค่าล่วงเวลา 2,500.00           
  ค่ารางวัลกรรมการสอบ
  ค่าฝึกอบรมเกษตรกร
  ค่าใช้สอย -              30,030.00            120,492.73       
  ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง 480.00                 17,940.00          
  ค่าเช่าท่ีพัก 3,500.00           
  ค่าพาหนะเดินทาง 7,005.84           
  ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมภายในประเทศ 21,709.00          
  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง -                      3,960.00           
  ค่าเบ้ียประกันภัย
  ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร
  ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง
  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 650.00                 4,650.00           
  ค่าจ้างเหมาบริการ 28,900.00             59,490.00          
  ค่าติดต้ังไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
  ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียน 2,237.89           
  ค่าประกันสังคม
  ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมในประเทศ
  ค่าแก้ไขกระเสไฟฟ้าขัดข้อง
    ค่าวัสดุ -              21,794.60            67,466.05        
  ค่าวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,268.60               30,157.65          
  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 4,921.00           
  ค่าวัสดุส้านักงาน 5,532.00               5,532.00           
  ค่าวัสดุการเกษตร 1,693.00               2,698.00           

          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 สิงหาคม  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 6,756.00               7,962.00           
  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 2,545.00               2,545.00           
  ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต้่ากว่าเกณฑ์
  ค่าแก๊สหุงต้ม
  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,230.00           
  ค่าวัสดุก่อสร้าง -                      6,220.40           

รวม 299,400.00    51,824.60            190,458.78       



โครงการ :  พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมหลัก :  ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง

ประจ าเดือน สิงหาคม  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                1,500.00          

   ค่าตอบแทน -              -                     -                  
  ค่าเช่าบ้าน
  ค่าล่วงเวลา
  ค่ารางวัลกรรมการสอบ
  ค่าฝึกอบรมเกษตรกร
  ค่าใช้สอย 1,500.00       750.00                1,500.00          
  ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง 750.00                 1,500.00           
  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 สิงหาคม  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                1,500.00          



โครงการ :  ธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง กิจกรรมหลัก :  สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม

ประจ าเดือน สิงหาคม  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      22,911.00            86,324.10         

   ค่าตอบแทน -               -                     -                  
  ค่าเช่าบ้าน
  ค่าล่วงเวลา
  ค่ารางวัลกรรมการสอบ
  ค่าฝึกอบรมเกษตรกร
  ค่าใช้สอย -               9,787.00              30,923.00         
  ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง 2,160.00               5,520.00           
  ค่าเช่าท่ีพัก 4,000.00               9,250.00           
  ค่าพาหนะเดินทาง 3,627.00               8,251.00           
  ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมภายในประเทศ 4,582.00           
  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง -                      920.00              
  ค่าเบ้ียประกันภัย
  ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร
  ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง
  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
  ค่าจ้างเหมาบริการ -                      2,400.00           
  ค่าติดต้ังไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
  ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียน
  ค่าประกันสังคม
  ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมในประเทศ
  ค่าแก้ไขกระเสไฟฟ้าขัดข้อง
    ค่าวัสดุ -               13,124.00            55,401.10         
  ค่าวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,830.00               2,672.10           

          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 สิงหาคม  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 7,644.00               7,644.00           
  ค่าวัสดุการเกษตร 3,650.00               31,085.00          
  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
  ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต้่ากว่าเกณฑ์
  ค่าแก๊สหุงต้ม
  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
  ค่าวัสดุก่อสร้าง

รวม 92,000.00      22,911.00            86,324.10         



โครงการ :  จัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน กิจกรรมหลัก :  จัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน

ประจ าเดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2561

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

หมายเหตุ

งบด าเนินการ
330 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ(รวม) 440,000.00    76,827.89            318,088.92       

   ค่าตอบแทน -              -                     3,840.00          
  ค่าเช่าบ้าน
  ค่าล่วงเวลา 3,840.00           
  ค่ารางวัลกรรมการสอบ
  ค่าฝึกอบรมเกษตรกร
  ค่าใช้สอย -              2,500.00             36,600.00        
  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               29,800.00          
  ค่าติดต้ังไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
  ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียน
  ค่าประกันสังคม
  ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมในประเทศ
  ค่าแก้ไขกระเสไฟฟ้าขัดข้อง
    ค่าวัสดุ -              74,327.89            277,648.92       
  ค่าวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,350.85           
  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง -                   
  ค่าวัสดุส้านักงาน
  ค่าวัสดุการเกษตร 46,950.00             212,780.10        

          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 สิงหาคม  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 27,377.89             58,139.97          

รวม 440,000.00    76,827.89            318,088.92       



โครงการ :  จัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน กิจกรรมหลัก :  จัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน

ประจ าเดือน สิงหาคม  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      8,112.25              16,708.97         

   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 -               8,112.25              10,908.97         
  ค่าวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,112.25               7,908.97           

          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 สิงหาคม  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 3,000.00               3,000.00           
  ค่าวัสดุส้านักงาน
  ค่าวัสดุการเกษตร
  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
  ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต้่ากว่าเกณฑ์
  ค่าแก๊สหุงต้ม
  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
  ค่าวัสดุก่อสร้าง

รวม 17,200.00      8,112.25              16,708.97         



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

ประจ าเดือน สิงหาคม  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    55,229.58            300,586.48       

   ค่าตอบแทน -              -                     -                  
  ค่าเช่าบ้าน
  ค่าล่วงเวลา
  ค่ารางวัลกรรมการสอบ
  ค่าฝึกอบรมเกษตรกร
  ค่าใช้สอย -              29,194.68            245,564.68       
  ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง 960.00                 12,280.00          
  ค่าเช่าท่ีพัก 1,600.00               17,050.00          
  ค่าพาหนะเดินทาง 7,204.68               16,292.68          
  ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมภายในประเทศ -                   
  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 200.00                 11,440.00          
  ค่าเบ้ียประกันภัย
  ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร
  ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง
  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 19,230.00             19,230.00          
  ค่าจ้างเหมาบริการ -                      2,147.00           
  ค่าติดต้ังไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
  ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียน
  ค่าประกันสังคม
  ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมในประเทศ 167,125.00        
  ค่าแก้ไขกระเสไฟฟ้าขัดข้อง
    ค่าวัสดุ -              26,034.90            55,021.80        
  ค่าวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 18,079.90             28,916.80          
  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง -                   
  ค่าวัสดุส้านักงาน 5,327.00               22,927.00          
  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 สิงหาคม  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 2,628.00               2,628.00           
  ค่าวัสดุก่อสร้าง

รวม 311,600.00    55,229.58            300,586.48       



โครงการ :  ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ กิจกรรมหลัก : สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง

ประจ าเดือน สิงหาคม  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    40,214.04            142,239.44       

   ค่าตอบแทน -              2,400.00             3,480.00          
  ค่าเช่าบ้าน
  ค่าล่วงเวลา 2,400.00               3,480.00           
  ค่ารางวัลกรรมการสอบ
  ค่าฝึกอบรมเกษตรกร
  ค่าใช้สอย -              600.00                19,800.00        
  ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง 600.00                 2,760.00           
  ค่าเช่าท่ีพัก 5,300.00           
  ค่าพาหนะเดินทาง 4,200.00           
  ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมภายในประเทศ -                   
  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
  ค่าเบ้ียประกันภัย
  ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร
  ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง
  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ -                      7,540.00           
  ค่าจ้างเหมาบริการ
  ค่าติดต้ังไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
  ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียน
  ค่าประกันสังคม
  ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมในประเทศ
  ค่าแก้ไขกระเสไฟฟ้าขัดข้อง
    ค่าวัสดุ -              37,214.04            118,959.44       
  ค่าวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 891.90                 5,803.06           
  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1,305.40           
  ค่าวัสดุส้านักงาน
  ค่าวัสดุการเกษตร 30,325.71             87,913.81          

          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 สิงหาคม  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 700.00                 700.00              
  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -                      2,023.20           
  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 1,872.00               1,872.00           
  ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต้่ากว่าเกณฑ์
  ค่าแก๊สหุงต้ม
  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
  ค่าวัสดุก่อสร้าง 3,424.43               19,341.97          

รวม 152,060.00    40,214.04            142,239.44       



ผลผลิต :  พัฒนาศักยภาพด้านการประมง กิจกรรมหลัก :  พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า

ประจ าเดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2561

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

หมายเหตุ

งบด าเนินการ
330 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ(รวม) 872,000.00    227,403.20          799,441.50       

   ค่าตอบแทน -              5,500.00             22,100.00        
  ค่าเช่าบ้าน
  ค่าล่วงเวลา 5,500.00               22,100.00          
  ค่ารางวัลกรรมการสอบ
  ค่าฝึกอบรมเกษตรกร
  ค่าใช้สอย -              28,450.00            163,390.00       
  ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง 2,880.00           
  ค่าเช่าท่ีพัก -                   
  ค่าพาหนะเดินทาง 500.00              
  ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมภายในประเทศ 4,880.00           
  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง -                      3,570.00           
  ค่าเบ้ียประกันภัย
  ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร
  ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 15,000.00          
  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 700.00                 9,610.00           
  ค่าจ้างเหมาบริการ 27,750.00             126,950.00        
  ค่าติดต้ังไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
  ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียน
  ค่าประกันสังคม
  ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมในประเทศ
  ค่าแก้ไขกระเสไฟฟ้าขัดข้อง
    ค่าวัสดุ -              193,453.20          613,951.50       
  ค่าวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,617.90               1,617.90           
  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง -                   
  ค่าวัสดุส้านักงาน
  ค่าวัสดุการเกษตร 162,813.30            413,229.06        

          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 สิงหาคม  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 3,350.00               4,190.00           
  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 2,160.00               4,777.46           
  ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต้่ากว่าเกณฑ์
  ค่าแก๊สหุงต้ม
  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 378.00              
  ค่าวัสดุก่อสร้าง 23,512.00             188,859.08        

รวม 872,000.00    227,403.20          799,441.50       



ผลผลิต :  พัฒนาศักยภาพด้านการประมง กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร

ประจ าเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

หมายเหตุ

410 หมวดค่าสาธารณูปโภค(รวม) 293,200.00    22,179.79             214,088.40        
  ค่าไฟฟ้า 20,249.25             185,635.35        
  ค่าประปา -                      -                   
  ค่าโทรศัพท์ 23.54                   3,748.11           
  ค่าไปรษณีย์โทรเลข 1,051.00               10,077.00          
  ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 856.00                 14,627.94          

รวม 293,200.00    22,179.79            214,088.40       

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 : ...............................................................


