
การใชจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝงระนอง 

ยอดรวมงบประมาณรายจาย      5,723,939.45 บาท 

งบบุคลากร 

พนักงานราชการ      3,074,898.06 บาท 

งบดําเนินการ 

 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ     1,524,750.80 บาท 

 คาสาธารณูปโภค      303,310.59 บาท 

งบลงทุน 

 คาครุภัณฑ       820,980.00 บาท 

 

  



ตนสังกัด  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง จังหวัด  กรุงเทพฯ

กอง/สถาบัน/ศูนย/สถาน ี ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงระนอง

แผนงาน   บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร    งานหรือโครงการยอย   กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพสินคาประมงสูมาตรฐาน

กิจกรรมรองควบคุมกํากับดูแลสินคาประมง

รหัส    

หมวด    

รายจาย

หมวดรายจาย-รายการ งบประมาณอนุมัติงวด1+2+3 ผลการเบิกจาย

100 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา

เงินเดือน

เงินประจําตําแหนง

คาจางประจํา

250 หมวดคาจางชั่วคราว

     คาจางชั่วคราวรายเดือน

     คาจางชั่วคราวรายวัน

260 พนักงานราชการ (รวม)

คาจางพนักงานราชการ

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ

588,600.00

300 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ (รวม) 588,600.00

คาตอบแทน

คาเชาบาน

คาอาหารทําการนอกเวลา

คารางวัลกรรมการสอบ

คาฝกอบรมเกษตร

อื่น ๆ

คาใชสอย

คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง

คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น

คาพาหนะเดินทาง

คาที่พักระหวางเดินทาง

คาใชจายดานการฝกอบรม-ในประเทศ

-2

แบบรายงาน บก 103(1)

รายละเอียดการรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป 2562

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน



รหัส    

หมวด    

รายจาย

หมวดรายจาย-รายการ งบประมาณอนุมัติงวด1+2+3 ผลการเบิกจาย

คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง

คาขนยายครอบครัว

คาเชาที่ทําการ 

คาเชาเครื่องถายเอกสาร

คาซอมแซมสิ่งกอสราง

คาซอมแซมครุภัณฑ

คาซอมแซมวัสดุวิทยาสตร

คาจางเหมาบริการ

คาติดตั้งไฟฟา ประปา โทรศัพท

คาเบี้ยประกันภัยรถยนต

คาประกันสังคม

คาระวางบรรทุก

คาจางเหมาบริการ (คน)

อื่น ๆ

คาวัสดุ

คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น

คาวัสดุยานพาหนะและขนสง

คาวัสดุสํานักงาน

คาวัสดุกอสราง

คาวัสดุการเกษตร

คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร

คาวัสดุวิทยาศาสตร

คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ

คาวัสดุงานบานงานครัว

คาวัสดุเครื่องแตงกาย

คาวัสดุเครื่องบริโภค

คาวัสดุคอมพิวเตอร

อื่น ๆ

450 หมวดคาสาธารณูปโภค (รวม)

คาไฟฟา

คาประปา

คาโทรศัพท

คาไปรษณียโทรเลข

คาเชาตูไปรษณีย

คาบริการอินเตอรเน็ต

 - 3 -



รหัส    

หมวด    

รายจาย

หมวดรายจาย-รายการ งบประมาณอนุมัติงวด1+2+3 ผลการเบิกจาย

0.00

600 หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง (รวม) 0.00

คาครุภัณฑ (แยกเปนรายการ)

1

2

3

คาที่ดินและสิ่งกอสราง (แยกเปนรายการ)

1

2

3

800 เงินอุดหนุน

900 รายจายอืน

รวม 588,600.00 0.00

งบรายจายอื่น

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน



ตนสังกัด  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง จังหวัด  กรุงเทพฯ

กอง/สถาบัน/ศูนย/สถาน ี ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงระนอง

แผนงาน   บุคลากรภาครัฐ (ดานการสรางความสามารถในการแขงขันประเทศ)

โครงการ รายการบุคลากรภาครัฐ งานหรือโครงการยอย  กิจกรรมบุคลากรภาครัฐดานการประมง

รหัส    

หมวด    

รายจาย

หมวดรายจาย-รายการ
งบประมาณอนุมัติงวด

1+2+3
ผลการเบิกจาย

100 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา

เงินเดือน

เงินประจําตําแหนง

คาจางประจํา

250 หมวดคาจางชั่วคราว

     คาจางชั่วคราวรายเดือน

     คาจางชั่วคราวรายวัน

260 พนักงานราชการ (รวม) 4,334,500.00 3,074,898.06

คาจางพนักงานราชการ 3,074,898.06

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ

180,000.00 136,893.00

300 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ (รวม) 180,000.00 136,893.00

คาตอบแทน 0.00

คาเชาบาน

คาอาหารทําการนอกเวลา

คารางวัลกรรมการสอบ

คาฝกอบรมเกษตร

อื่น ๆ

คาใชสอย 136,893.00

คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง

คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น

คาพาหนะเดินทาง

คาที่พักระหวางเดินทาง

รายละเอียดการรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป 2562

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน
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รหัส    

หมวด    

รายจาย

หมวดรายจาย-รายการ
งบประมาณอนุมัติงวด

1+2+3
ผลการเบิกจาย

คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง

คาขนยายครอบครัว

คาเชาที่ทําการ 

คาเชาเครื่องถายเอกสาร

คาซอมแซมสิ่งกอสราง

คาซอมแซมครุภัณฑ

คาซอมแซมวัสดุวิทยาสตร

คาจางเหมาบริการ

คาติดตั้งไฟฟา ประปา โทรศัพท

คาลงทะเบียน

คาประกันสังคม 136,893.00

คาระวางบรรทุก

คาจางเหมาบริการ (คน)

อื่น ๆ

คาวัสดุ

คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น

คาวัสดุยานพาหนะและขนสง

คาวัสดุสํานักงาน

คาวัสดุกอสราง

คาวัสดุการเกษตร

คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร

คาวัสดุวิทยาศาสตร

คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ

คาวัสดุงานบานงานครัว

คาวัสดุเครื่องแตงกาย

คาวัสดุเครื่องบริโภค

คาวัสดุคอมพิวเตอร

อื่น ๆ

450 หมวดคาสาธารณูปโภค (รวม)

คาไฟฟา

คาประปา

คาโทรศัพท

คาไปรษณียโทรเลข

คาเชาตูไปรษณีย
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รหัส    

หมวด    

รายจาย

หมวดรายจาย-รายการ
งบประมาณอนุมัติงวด

1+2+3
ผลการเบิกจาย

600 หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง (รวม)

คาครุภัณฑ (แยกเปนรายการ)

1

2

3

คาที่ดินและสิ่งกอสราง (แยกเปนรายการ)

1

2

3

800 เงินอุดหนุน

900 รายจายอืน

รวม 4,514,500.00 3,211,791.06

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจายอื่น



ตนสังกัด  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง จังหวัด  กรุงเทพฯ

กอง/สถาบัน/ศูนย/สถานี  ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงระนอง

แผนงาน  พื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ

ผลผลิต   พัฒนาศักยภาพดานการประมง กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ํา

รหัส    

หมวด    

รายจาย

หมวดรายจาย-รายการ
งบประมาณอนุมัติงวด

1+2+3
ผลการเบิกจาย

100 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา

เงินเดือน

เงินประจําตําแหนง

คาจางประจํา

250 หมวดคาจางชั่วคราว

คาจางชั่วคราวรายเดือน

คาจางชั่วคราวรายวัน

260 พนักงานราชการ (รวม)

คาจางพนักงานราชการ

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ

1,435,000.00 999,593.61

300 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ (รวม) 995,000.00 696,283.02

คาตอบแทน 39,490.00

คาเชาบาน

คาอาหารทําการนอกเวลา 39,490.00

คารางวัลกรรมการสอบ

คาฝกอบรมเกษตร

อื่น ๆ

คาใชสอย 265,852.00

คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 12,480.00

คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น

คาพาหนะเดินทาง 9,632.00

คาที่พักระหวางเดินทาง 8,000.00

คาใชจายดานการฝกอบรม-ในประเทศ

รหัส    

หมวด    

รายจาย

หมวดรายจาย-รายการ
งบประมาณอนุมัติงวด

1+2+3
ผลการเบิกจาย
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รายละเอียดการรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป 2562

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน



คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 400.00

คาขนยายครอบครัว

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 17,500.00

คาซอมแซมสิ่งกอสราง

คาซอมแซมครุภัณฑ 14,840.00

คาจางเหมาบริการ

คาติดตั้งไฟฟา ประปา โทรศัพท

คาเบี้ยประกันภัยรถยนต

คาประกันสังคม

คาระวางบรรทุก

คาจางเหมาบริการ (คน) 203,000.00

อื่น ๆ

คาวัสดุ 390,941.02

คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น

คาวัสดุยานพาหนะและขนสง

คาวัสดุสํานักงาน

คาวัสดุกอสราง 80,139.53

คาวัสดุการเกษตร 302,702.49

คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร

คาวัสดุวิทยาศาสตร

คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ 5,480.00

คาวัสดุงานบานงานครัว 2,619.00

คาวัสดุเครื่องแตงกาย

คาวัสดุเครื่องบริโภค

คาวัสดุคอมพิวเตอร

อื่น ๆ

450 หมวดคาสาธารณูปโภค (รวม) 440,000.00 303,310.59

คาไฟฟา 261,049.59

คาประปา

คาโทรศัพท 5,136.00

คาไปรษณียโทรเลข 3,990.00

คาเชาตูไปรษณีย 500.00

คาบริการอินเตอรเน็ต 32,635.00
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รหัส    

หมวด    

รายจาย

หมวดรายจาย-รายการ
งบประมาณอนุมัติงวด

1+2+3
ผลการเบิกจาย

98,600.00 96,380.00

600 หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง (รวม) 98,600.00 96,380.00

คาครุภัณฑ (แยกเปนรายการ)

1.เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขงเครื่องยนตเบนซิล 22,500.00 21,500.00

2.เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน 66,600.00 65,580.00

3.เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 9,500.00 9,300.00

คาที่ดินและสิ่งกอสราง (แยกเปนรายการ) 0.00

1

2

3

800 เงินอุดหนุน

900 รายจายอืน

รวม 1,533,600.00 999,593.61

งบรายจายอื่น

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน



ตนสังกัด  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง จังหวัด  กรุงเทพฯ

กอง/สถาบัน/ศูนย/สถาน ี ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงระนอง

แผนงาน   บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร    งานหรือโครงการยอย   กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพสินคาประมงสูมาตร

รหัส    

หมวด    

รายจาย

หมวดรายจาย-รายการ
งบประมาณอนุมัติงวด

1+2+3
ผลการเบิกจาย

100 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา

เงินเดือน

เงินประจําตําแหนง

คาจางประจํา

250 หมวดคาจางชั่วคราว

     คาจางชั่วคราวรายเดือน

     คาจางชั่วคราวรายวัน

260 พนักงานราชการ (รวม)

คาจางพนักงานราชการ

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ

0.00 0.00

300 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ (รวม) 0.00

คาตอบแทน 0.00

คาเชาบาน

คาอาหารทําการนอกเวลา

คารางวัลกรรมการสอบ

คาฝกอบรมเกษตร

อื่น ๆ

คาใชสอย 0.00

คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง

คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น

คาพาหนะเดินทาง

คาที่พักระหวางเดินทาง

คาใชจายดานการฝกอบรม-ในประเทศ

รายละเอียดการรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป 2562

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน
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รหัส    

หมวด    

รายจาย

หมวดรายจาย-รายการ
งบประมาณอนุมัติงวด

1+2+3
ผลการเบิกจาย

คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง

คาขนยายครอบครัว

คาเชาที่ทําการ 

คาเชาเครื่องถายเอกสาร

คาซอมแซมสิ่งกอสราง

คาซอมแซมครุภัณฑ

คาซอมแซมวัสดุวิทยาสตร

คาจางเหมาบริการ

คาติดตั้งไฟฟา ประปา โทรศัพท

คาลงทะเบียน

คาประกันสังคม

คาระวางบรรทุก

คาจางเหมาบริการ (คน)

อื่น ๆ

คาวัสดุ 0.00

คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น

คาวัสดุยานพาหนะและขนสง

คาวัสดุสํานักงาน

คาวัสดุกอสราง

คาวัสดุการเกษตร

คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร

คาวัสดุวิทยาศาสตร

คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ

คาวัสดุงานบานงานครัว

คาวัสดุเครื่องแตงกาย

คาวัสดุเครื่องบริโภค

คาวัสดุคอมพิวเตอร

อื่น ๆ

450 หมวดคาสาธารณูปโภค (รวม)

คาไฟฟา

คาประปา

คาโทรศัพท

คาไปรษณียโทรเลข

คาเชาตูไปรษณีย

คาบริการอินเตอรเน็ต
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รหัส    

หมวด    

รายจาย

หมวดรายจาย-รายการ
งบประมาณอนุมัติงวด

1+2+3
ผลการเบิกจาย

545,000.00 544,600.00

600 หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง (รวม) 545,000.00 544,600.00

คาครุภัณฑ (แยกเปนรายการ)

1.เครื่องปนเหวี่ยงตกตะกอน 300,000.00 299,600.00

2.กลองจุลทรรศน ชนิด 3 ตา พรอมชุดถายภาพ 245,000.00 245,000.00

3

คาที่ดินและสิ่งกอสราง (แยกเปนรายการ)

1

2

3

800 เงินอุดหนุน

900 รายจายอืน

รวม 545,000.00 544,600.00

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจายอื่น



ตนสังกัด  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง จังหวัด  กรุงเทพฯ

กอง/สถาบัน/ศูนย/สถาน ี ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงระนอง

แผนงาน   บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

โครงการ   ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร   งานหรือโครงการยอย  กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพสินคาประมงสูมาตรฐาน

กิจกรรมรอง เฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคสัตวน้ํา

รหัส    

หมวด    

รายจาย

หมวดรายจาย-รายการ
งบประมาณอนุมัติงวด

1+2+3
ผลการเบิกจาย

100 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา

เงินเดือน

เงินประจําตําแหนง

คาจางประจํา

250 หมวดคาจางชั่วคราว

     คาจางชั่วคราวรายเดือน

     คาจางชั่วคราวรายวัน

260 พนักงานราชการ (รวม)

คาจางพนักงานราชการ

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ

482,550.00

300 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ (รวม) 482,550.00

คาตอบแทน

คาเชาบาน

คาอาหารทําการนอกเวลา

คารางวัลกรรมการสอบ

คาฝกอบรมเกษตร

อื่น ๆ

คาใชสอย

คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง

คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น

คาพาหนะเดินทาง

คาที่พักระหวางเดินทาง

คาใชจายดานการฝกอบรม-ในประเทศ

รหัส    

หมวด    

รายจาย

หมวดรายจาย-รายการ
งบประมาณอนุมัติงวด

1+2+3
ผลการเบิกจาย

รายละเอียดการรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป 2562

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน
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คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง

คาขนยายครอบครัว

คาเชาที่ทําการ 

คาเชาเครื่องถายเอกสาร

คาซอมแซมสิ่งกอสราง

คาซอมแซมครุภัณฑ

คาซอมแซมวัสดุวิทยาสตร

คาจางเหมาบริการ

คาติดตั้งไฟฟา ประปา โทรศัพท

คาลงทะเบียน

คาประกันสังคม

คาระวางบรรทุก

คาจางเหมาบริการ (คน)

อื่น ๆ

คาวัสดุ

คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น

คาวัสดุยานพาหนะและขนสง

คาวัสดุสํานักงาน

คาวัสดุกอสราง

คาวัสดุการเกษตร

คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร

คาวัสดุวิทยาศาสตร

คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ

คาวัสดุงานบานงานครัว

คาวัสดุเครื่องแตงกาย

คาวัสดุเครื่องบริโภค

คาวัสดุคอมพิวเตอร

อื่น ๆ

450 หมวดคาสาธารณูปโภค (รวม)

คาไฟฟา

คาประปา

คาโทรศัพท

คาไปรษณียโทรเลข
คาเชาตูไปรษณีย

รหัส    

หมวด    

รายจาย

หมวดรายจาย-รายการ
งบประมาณอนุมัติงวด

1+2+3
ผลการเบิกจาย
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600 หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง (รวม)

คาครุภัณฑ (แยกเปนรายการ)

1

2

3

คาที่ดินและสิ่งกอสราง (แยกเปนรายการ)

1

2

3

800 เงินอุดหนุน

900 รายจายอืน

รวม 482,550.00

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจายอื่น



ตนสังกัด  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง จังหวัด  กรุงเทพฯ

กอง/สถาบัน/ศูนย/สถาน ี ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงระนอง

แผนงาน   บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

โครงการ   ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร   งานหรือโครงการยอย  กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพสินคาประมงสูมาตร

กิจกรรมรอง เฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคสัตวน้ํา กิจกรรมยอย การเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมจากแหลงน้ําธ

รหัส    

หมวด    

รายจาย

หมวดรายจาย-รายการ
งบประมาณอนุมัติงวด

1+2+3
ผลการเบิกจาย

100 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา

เงินเดือน

เงินประจําตําแหนง

คาจางประจํา

250 หมวดคาจางชั่วคราว

     คาจางชั่วคราวรายเดือน

     คาจางชั่วคราวรายวัน

260 พนักงานราชการ (รวม)

คาจางพนักงานราชการ

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ

90,000.00

300 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ (รวม) 90,000.00

คาตอบแทน

คาเชาบาน

คาอาหารทําการนอกเวลา

คารางวัลกรรมการสอบ

คาฝกอบรมเกษตร

อื่น ๆ

คาใชสอย

คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง

คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น

คาพาหนะเดินทาง

คาที่พักระหวางเดินทาง

คาใชจายดานการฝกอบรม-ในประเทศ

รายละเอียดการรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป 2562

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

-2



รหัส    

หมวด    

รายจาย

หมวดรายจาย-รายการ
งบประมาณอนุมัติงวด

1+2+3
ผลการเบิกจาย

คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง

คาขนยายครอบครัว

คาเชาที่ทําการ 

คาเชาเครื่องถายเอกสาร

คาซอมแซมสิ่งกอสราง

คาซอมแซมครุภัณฑ

คาซอมแซมวัสดุวิทยาสตร

คาจางเหมาบริการ

คาติดตั้งไฟฟา ประปา โทรศัพท

คาลงทะเบียน

คาประกันสังคม

คาระวางบรรทุก

คาจางเหมาบริการ (คน)

อื่น ๆ

คาวัสดุ

คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น

คาวัสดุยานพาหนะและขนสง

คาวัสดุสํานักงาน

คาวัสดุกอสราง

คาวัสดุการเกษตร

คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร

คาวัสดุวิทยาศาสตร

คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ

คาวัสดุงานบานงานครัว

คาวัสดุเครื่องแตงกาย

คาวัสดุเครื่องบริโภค

คาวัสดุคอมพิวเตอร

อื่น ๆ

450 หมวดคาสาธารณูปโภค (รวม)

คาไฟฟา

คาประปา

คาโทรศัพท

คาไปรษณียโทรเลข
คาเชาตูไปรษณีย



รหัส    

หมวด    

รายจาย

หมวดรายจาย-รายการ
งบประมาณอนุมัติงวด

1+2+3
ผลการเบิกจาย

600 หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง (รวม)

คาครุภัณฑ (แยกเปนรายการ)

1

2

3

คาที่ดินและสิ่งกอสราง (แยกเปนรายการ)

1

2

3

800 เงินอุดหนุน

900 รายจายอืน

รวม 90,000.00 0.00

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจายอื่น
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ตนสังกัด  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง จังหวัด  กรุงเทพฯ

กอง/สถาบัน/ศูนย/สถาน ี ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงระนอง

แผนงาน   บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

โครงการ พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินคาเกษตร   งานหรือโครงการยอย กิจกรรม สงเสริมและบริหารจัดการผลิตสินค

รหัส    

หมวด    

รายจาย

หมวดรายจาย-รายการ
งบประมาณอนุมัติงวด

1+2+3
ผลการเบิกจาย

100 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา

เงินเดือน

เงินประจําตําแหนง

คาจางประจํา

250 หมวดคาจางชั่วคราว

     คาจางชั่วคราวรายเดือน

     คาจางชั่วคราวรายวัน

260 พนักงานราชการ (รวม)

คาจางพนักงานราชการ

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ

21,600.00

300 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ (รวม) 21,600.00

คาตอบแทน

คาเชาบาน

คาอาหารทําการนอกเวลา

คารางวัลกรรมการสอบ

คาฝกอบรมเกษตร

อื่น ๆ

คาใชสอย

คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง

คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น

คาพาหนะเดินทาง

คาที่พักระหวางเดินทาง

คาใชจายดานการฝกอบรม-ในประเทศ

รายละเอียดการรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป 2562

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน
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รหัส    

หมวด    

รายจาย

หมวดรายจาย-รายการ
งบประมาณอนุมัติงวด

1+2+3
ผลการเบิกจาย

คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง

คาขนยายครอบครัว

คาเชาที่ทําการ 

คาเชาเครื่องถายเอกสาร

คาซอมแซมสิ่งกอสราง

คาซอมแซมครุภัณฑ

คาซอมแซมวัสดุวิทยาสตร

คาจางเหมาบริการ

คาติดตั้งไฟฟา ประปา โทรศัพท

คาลงทะเบียน

คาประกันสังคม

คาระวางบรรทุก

คาจางเหมาบริการ (คน)

อื่น ๆ

คาวัสดุ 0.00

คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น

คาวัสดุยานพาหนะและขนสง

คาวัสดุสํานักงาน

คาวัสดุกอสราง

คาวัสดุการเกษตร

คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร

คาวัสดุวิทยาศาสตร

คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ

คาวัสดุงานบานงานครัว

คาวัสดุเครื่องแตงกาย

คาวัสดุเครื่องบริโภค

คาวัสดุคอมพิวเตอร

อื่น ๆ

450 หมวดคาสาธารณูปโภค (รวม)

คาไฟฟา

คาประปา

คาโทรศัพท

คาไปรษณียโทรเลข
คาเชาตูไปรษณีย
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รหัส    

หมวด    

รายจาย

หมวดรายจาย-รายการ
งบประมาณอนุมัติงวด

1+2+3
ผลการเบิกจาย

600 หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง (รวม)

คาครุภัณฑ (แยกเปนรายการ)

1

2

3

คาที่ดินและสิ่งกอสราง (แยกเปนรายการ)

1

2

3

800 เงินอุดหนุน

900 รายจายอืน

รวม 21,600.00 0.00

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจายอื่น



ตนสังกัด  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง จังหวัด  กรุงเทพฯ

กอง/สถาบัน/ศูนย/สถาน ี ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงระนอง

แผนงาน   ยุทธศาสตรสรางความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง   งานหรือโครงการยอย  กิจกรรมสนับสนุนโครงการหลวงดานการประมง

รหัส    

หมวด    

รายจาย

หมวดรายจาย-รายการ
งบประมาณอนุมัติงวด

1+2+3
ผลการเบิกจาย

100 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา

เงินเดือน

เงินประจําตําแหนง

คาจางประจํา

250 หมวดคาจางชั่วคราว

     คาจางชั่วคราวรายเดือน

     คาจางชั่วคราวรายวัน

260 พนักงานราชการ (รวม)

คาจางพนักงานราชการ

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ

0.00 0.00

300 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ (รวม)

คาตอบแทน 0.00

คาเชาบาน

คาอาหารทําการนอกเวลา

คารางวัลกรรมการสอบ

คาฝกอบรมเกษตร

อื่น ๆ

คาใชสอย 0.00

คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง

คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น

คาพาหนะเดินทาง

คาที่พักระหวางเดินทาง

คาใชจายดานการฝกอบรม-ในประเทศ

รหัส    

หมวด    

รายจาย

หมวดรายจาย-รายการ
งบประมาณอนุมัติงวด

1+2+3
ผลการเบิกจาย

รายละเอียดการรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป 2562

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน
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คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง

คาขนยายครอบครัว

คาเชาที่ทําการ 

คาเชาเครื่องถายเอกสาร

คาซอมแซมสิ่งกอสราง

คาซอมแซมครุภัณฑ

คาซอมแซมวัสดุวิทยาสตร

คาจางเหมาบริการ

คาติดตั้งไฟฟา ประปา โทรศัพท

คาลงทะเบียน

คาประกันสังคม

คาระวางบรรทุก

คาจางเหมาบริการ (คน)

อื่น ๆ

คาวัสดุ 0.00

คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น

คาวัสดุยานพาหนะและขนสง

คาวัสดุสํานักงาน

คาวัสดุกอสราง

คาวัสดุการเกษตร

คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร

คาวัสดุวิทยาศาสตร

คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ

คาวัสดุงานบานงานครัว

คาวัสดุเครื่องแตงกาย

คาวัสดุเครื่องบริโภค

คาวัสดุคอมพิวเตอร

อื่น ๆ

450 หมวดคาสาธารณูปโภค (รวม)

คาไฟฟา

คาประปา

คาโทรศัพท

คาไปรษณียโทรเลข

คาเชาตูไปรษณีย

คาบริการอินเตอรเน็ต

 - 3 -



รหัส    

หมวด    

รายจาย

หมวดรายจาย-รายการ
งบประมาณอนุมัติงวด

1+2+3
ผลการเบิกจาย

180,000.00 180,000.00

600 หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง (รวม) 180,000.00 180,000.00

คาครุภัณฑ (แยกเปนรายการ)

1.ถังเพาะเลี้ยงสัตวน้ําแบบไฟเบอรกลาส 180,000.00 180,000.00

2

3

คาที่ดินและสิ่งกอสราง (แยกเปนรายการ)

1

2

3

800 เงินอุดหนุน

900 รายจายอืน

รวม 180,000.00 180,000.00

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจายอื่น



แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิตบุคลากรภาครัฐ    กิจกรรมบุคลากรภาครัฐ

 - คาจางพนักงานราชการ 4,334,500.00                        

 - คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 180,000.00                           

 - คาสาธารณูปโภค

 - คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

 - รายจายอื่น

รวมทั้งสิ้น 4,514,500.00                       -                           

แผนงาน พื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ ผลผลิต พัฒนาศักยภาพดานการประมง

กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ํา

 - คาจางพนักงานราชการ

 - คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 995,000.00                           

 - คาสาธารณูปโภค 440,000.00                           

 - คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 98,600.00                            

 - รายจายอื่น

รวมทั้งสิ้น 1,533,600.00                       -                           

แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร

กิจกรรม พัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน

 - คาจางพนักงานราชการ

 - คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 588,600.00                           

 - คาสาธารณูปโภค

 - คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 545,000.00                           

 - รายจายอื่น

รวมทั้งสิ้น 1,133,600.00                       -                           

แผนงาน ยุทธศาสตรสรางความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม โครงการ พัฒนาพื้นที่โครงการหลว  

กิจกรรม สนับสนุนโครงการหลวงดานการประมง

 - คาจางพนักงานราชการ

 - คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

 - คาสาธารณูปโภค

 - คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 180,000.00                           180,000.00                  

 - รายจายอื่น

รวมทั้งสิ้น 180,000.00                         180,000.00                 

หนวยงาน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงระนอง

รายละเอียดงบประมาณรายรับและรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/กิจกรรม เงินไดรับ การเบิกจาย



แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ผลผลิต  พัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน

กิจกรรม เฝาระวัง

 - คาจางพนักงานราชการ

 - คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 572,550.00                           

 - คาสาธารณูปโภค

 - คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

 - รายจายอื่น

รวมทั้งสิ้น 572,550.00                         -                           

แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ผลผลิต  พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินคาเกษตร

กิจกรรม สงเสริมและบริหารจัดการผลิตสินคาประมง

 - คาจางพนักงานราชการ

 - คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 21,600.00                            

 - คาสาธารณูปโภค

 - คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

 - รายจายอื่น

รวมทั้งสิ้น 21,600.00                           -                           



กิจกรรม รวม

คาตอบแทน คาใชสอย วัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ คาใชจายอุปกรณ สิ่งกอสราง

แผนงานบุคลากรภาครัฐ ผลผลิตบุคลากรภาครัฐ

กิจกรรมบุคลากรภาครัฐ

136,893.00    3,211,791.06  

แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ ผลผลิต พัฒนาศักยภาพดานการประมง

กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ํา

39,490.00  298,992.00    357,801.02     303,310.59  96,380.00    1,095,973.61  

แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร

กิจกรรม พัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน

267,969.50    126,241.13     323,600.00  717,810.63    

แผนงาน ยุทธศาสตรสรางความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม โครงการ พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

กิจกรรมสนับสนุนโครงการหลวงดานการประมง

180,000.00  180,000.00    

แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ผลผลิต  พัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน

กิจกรรม เฝาระวัง

174,149.98    122,014.17     296,164.15    

แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ผลผลิต  พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินคาเกษตร

กิจกรรม สงเสริมและบริหารจัดการผลิตสินคาประมง

1,200.00       1,200.00        

3,074,898.06             

ชื่อหนวยงาน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงระนอง

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบ    

อุดหนุน

  จาย

อื่นคาจางพนักงานราชการ
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