
          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2563 (งบปกติ)

รหัส

หมวด

รายจ่าย

หมวดรายจ่าย-รายการ  งบประมาณ

อนุมัติงวด 1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

งบบุคลากร

220 หมวดค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2,955,000.00    270,930.00        2,954,969.03    

  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 268,930.00         2,937,033.55     

  เงินเพ่ิมการครองชีพพนักงานรากชาร 2,000.00            17,935.48          

งบด าเนินการ 136,800.00      12,622.00         136,759.00       

330 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ(รวม) 136,800.00      12,622.00         136,759.00       

  ค่าประกันสังคม 136,800.00      12,622.00         130,001.00       

  เงินสมทบเงินกองทุนเงินทดแทน -                  6,758.00          

ค่าตอบแทนรายเดือน 3 จ.ชายแดนภาคใต้ -                  -                   -                  

-                  -                   -                  

3,091,800.00    283,552.00        3,091,728.03    

ประจ าเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน :  บุคลากรภาครัฐ 

ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  พัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืนและเสริมสร้างควมมเข้มแข็งของเกษตรอย่างเป็นระบบ

กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐด้านการประมง



โครงการ :  วิจัยและพัฒนาการประมง กิจกรรมหลัก :  วิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างหรือองค์ความรู้ด้านการประมง

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

หมายเหตุ

งบด าเนินการ
330 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ(รวม) 320,100.00    65,396.00            297,579.43       

   ค่าตอบแทน -               9,600.00              12,800.00         
  ค่าเช่าบ้าน
  ค่าล่วงเวลา 9,600.00               12,800.00          
  ค่ารางวัลกรรมการสอบ
  ค่าฝึกอบรมเกษตรกร
  ค่าใช้สอย -               5,636.00              40,384.00         
  ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง 360.00                 10,920.00          
  ค่าเช่าท่ีพัก -                      1,600.00           
  ค่าพาหนะเดินทาง -                      3,118.00           
  ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมภายในประเทศ -                      -                   
  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง -                   
  ค่าเบ้ียประกันภัย
  ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร
  ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง
  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ -                      1,790.00           
  ค่าจ้างเหมาบริการ 5,276.00               22,956.00          
  ค่าติดต้ังไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
  ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียน
  ค่าประกันสังคม
  ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมในประเทศ
  ค่าแก้ไขกระเสไฟฟ้าขัดข้อง
    ค่าวัสดุ -               50,160.00            244,395.43       
  ค่าวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน -                      1,365.00           
  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
  ค่าวัสดุส้านักงาน 4,800.00               4,800.00           
  ค่าวัสดุการเกษตร 43,860.00             208,816.90        

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2563(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน :  ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประจ าเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563



โครงการ :  วิจัยและพัฒนาการประมง กิจกรรมหลัก :  วิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างหรือองค์ความรู้ด้านการประมง

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

หมายเหตุ

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2563(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน :  ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประจ าเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563

  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -                      -                   
  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 1,500.00               20,159.39          
  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -                      -                   
  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว -                      1,339.00           
  ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต้่ากว่าเกณฑ์
  ค่าแก๊สหุงต้ม
  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ -                      3,430.00           
  ค่าวัสดุก่อสร้าง -                      4,485.14           

รวม 320,100.00    65,396.00            297,579.43       



โครงการ :  วิจัยและพัฒนาการประมง กิจกรรมหลัก :  วิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานด้านการประมง

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

หมายเหตุ

410 หมวดค่าสาธารณูปโภค(รวม) 10,000.00     10,000.00             10,000.00          
  ค่าไฟฟ้า 10,000.00             10,000.00          
  ค่าประปา -                      -                  
  ค่าโทรศัพท์ -                      -                  
  ค่าไปรษณีย์โทรเลข -                      -                  
  ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม -                      -                  

รวม 10,000.00     10,000.00            10,000.00         

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2563(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน :  ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประจ าเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563



-            



โครงการ :  ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมหลัก :  ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

หมายเหตุ

งบด าเนินการ
330 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ(รวม) 22,400.00      7,984.58              18,189.53         

   ค่าตอบแทน -               -                     -                  
  ค่าเช่าบ้าน
  ค่าล่วงเวลา -                      -                   
  ค่ารางวัลกรรมการสอบ
  ค่าฝึกอบรมเกษตรกร
  ค่าใช้สอย -               4,040.00              5,120.00          
  ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง 1,560.00               2,640.00           
  ค่าเช่าท่ีพัก -                      -                   
  ค่าพาหนะเดินทาง -                      -                   
  ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมภายในประเทศ -                      -                   
  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 2,480.00               2,480.00           
  ค่าเบ้ียประกันภัย
  ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร
  ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง
  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ -                   
  ค่าจ้างเหมาบริการ -                      -                   
  ค่าติดต้ังไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
  ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียน
  ค่าประกันสังคม
  ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมในประเทศ -                   
  ค่าแก้ไขกระเสไฟฟ้าขัดข้อง
    ค่าวัสดุ -               3,944.58              13,069.53         
  ค่าวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,944.58               13,069.53          
  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
  ค่าวัสดุส้านักงาน -                      -                   
  ค่าวัสดุการเกษตร -                      -                   

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2563(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน : ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่า

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน

ประจ าเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563



โครงการ :  ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมหลัก :  ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

หมายเหตุ

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2563(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน : ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่า

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน

ประจ าเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563

  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -                      -                   
  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ -                      -                   
  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -                      -                   
  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว -                      -                   
  ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต้่ากว่าเกณฑ์
  ค่าแก๊สหุงต้ม
  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ -                      -                   
  ค่าวัสดุก่อสร้าง -                      -                   

รวม 22,400.00      7,984.58              18,189.53         



โครงการ :  ธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมหลัก :  สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

หมายเหตุ

งบด าเนินการ
330 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ(รวม) 15,000.00      5,400.00              14,695.16         

   ค่าตอบแทน -               -                     -                  
  ค่าเช่าบ้าน
  ค่าล่วงเวลา
  ค่ารางวัลกรรมการสอบ
  ค่าฝึกอบรมเกษตรกร
  ค่าใช้สอย -               5,400.00              6,400.00          
  ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง 1,200.00               1,200.00           
  ค่าเช่าท่ีพัก 2,400.00               2,400.00           
  ค่าพาหนะเดินทาง 1,800.00               1,800.00           
  ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมภายในประเทศ -                      -                   
  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง -                      -                   
  ค่าเบ้ียประกันภัย
  ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร
  ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง
  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ -                      -                   
  ค่าจ้างเหมาบริการ -                      1,000.00           
  ค่าติดต้ังไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
  ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียน
  ค่าประกันสังคม
  ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมในประเทศ
  ค่าแก้ไขกระเสไฟฟ้าขัดข้อง
    ค่าวัสดุ -               -                     8,295.16          
  ค่าวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน -                      3,131.90           

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2563(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน : ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่า

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน

ประจ าเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563



โครงการ :  ธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมหลัก :  สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

หมายเหตุ

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2563(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน : ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่า

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน

ประจ าเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563

  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง -                   
  ค่าวัสดุส้านักงาน -                      -                   
  ค่าวัสดุการเกษตร -                      5,163.26           
  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว -                      -                   
  ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต้่ากว่าเกณฑ์
  ค่าแก๊สหุงต้ม
  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ -                      -                   
  ค่าวัสดุก่อสร้าง -                      -                   

รวม 15,000.00      5,400.00              14,695.16         



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

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

หมายเหตุ

งบด าเนินการ
330 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ(รวม) 181,100.00    16,430.00            81,490.00         

   ค่าตอบแทน -               -                     -                  
  ค่าเช่าบ้าน
  ค่าล่วงเวลา
  ค่ารางวัลกรรมการสอบ
  ค่าฝึกอบรมเกษตรกร
  ค่าใช้สอย -               13,000.00            78,060.00         
  ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง -                      360.00              
  ค่าเช่าท่ีพัก -                      -                   
  ค่าพาหนะเดินทาง -                      -                   
  ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมภายในประเทศ -                      -                   
  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 13,000.00             14,380.00          
  ค่าเบ้ียประกันภัย
  ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร
  ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง
  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ -                      -                   
  ค่าจ้างเหมาบริการ -                      -                   
  ค่าติดต้ังไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
  ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียน
  ค่าประกันสังคม
  ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมในประเทศ 63,320.00          เบิกเกินส่งคืน 2,160 บาท
  ค่าแก้ไขกระเสไฟฟ้าขัดข้อง
    ค่าวัสดุ -               3,430.00              3,430.00          
  ค่าวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน -                      -                   
  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง -                   
  ค่าวัสดุส้านักงาน -                      -                   
  ค่าวัสดุการเกษตร 3,430.00               3,430.00           

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2563(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน :  บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน

ประจ าเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563



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

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

หมายเหตุ

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2563(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน :  บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน

ประจ าเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563

  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -                      -                   
  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว -                      -                   
  ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต้่ากว่าเกณฑ์
  ค่าแก๊สหุงต้ม
  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ -                      -                   
  ค่าวัสดุก่อสร้าง

รวม 181,100.00    16,430.00            81,490.00         



โครงการ :  พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ า กิจกรรมหลัก :ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตและการแปรรูป

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

หมายเหตุ

งบด าเนินการ
330 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ(รวม) 550,000.00    126,472.60          468,288.65       

   ค่าตอบแทน -              1,200.00              9,840.00          
  ค่าเช่าบ้าน
  ค่าล่วงเวลา 1,200.00               9,840.00           
  ค่ารางวัลกรรมการสอบ
  ค่าฝึกอบรมเกษตรกร
  ค่าใช้สอย -              1,200.00              48,660.00        
  ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง -                      1,200.00           
  ค่าเช่าท่ีพัก -                      -                  
  ค่าพาหนะเดินทาง -                      -                  
  ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมภายในประเทศ
  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
  ค่าเบ้ียประกันภัย
  ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร
  ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง
  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
  ค่าจ้างเหมาบริการ 1,200.00               30,200.00          
  ค่าติดต้ังไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
  ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียน
  ค่าประกันสังคม
  ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมในประเทศ 17,260.00          เบิกเกินส่งคืน 500.-
  ค่าแก้ไขกระเสไฟฟ้าขัดข้อง
    ค่าวัสดุ -              124,072.60          409,788.65       
  ค่าวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน -                      10,414.91          
  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง -                      -                  
  ค่าวัสดุส้านักงาน 8,416.40               8,416.40           
  ค่าวัสดุการเกษตร 110,195.00           281,962.50        

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2563(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน :  ยุทธสาศตร์การสร้างมูลค่า

ประจ าเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563



โครงการ :  พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ า กิจกรรมหลัก :ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตและการแปรรูป

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2563(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน :  ยุทธสาศตร์การสร้างมูลค่า

ประจ าเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563

  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 4,140.00           
  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 1,200.00               1,200.00           
  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
  ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต้่ากว่าเกณฑ์
  ค่าแก๊สหุงต้ม
  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,220.00               1,220.00           
  ค่าวัสดุก่อสร้าง 3,041.20               102,434.84        

รวม 550,000.00    126,472.60          468,288.65       

แปรรูป จัดระเบียบ พันธ์ขยาย สาธา

รับ 550,000.00    8,000.00              20,000.00        20,000.00           

จ่ายเดือนน้ี 126,472.60    240.00                3,516.00          -                    

จ่ายแต่ต้นปี 468,288.65    5,600.00              3,996.00          -                    

คงเหลือ 81,711.35     2,400.00              16,004.00        20,000.00           





81,711.35     

รวม

598,000.00   

130,228.60   

477,884.65   

120,115.35   



โครงการ :  พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ า กิจกรรมหลัก :ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตและการแปรรูป

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

หมายเหตุ

410 หมวดค่าสาธารณูปโภค(รวม) 20,000.00     -                      -                  
  ค่าไฟฟ้า -                      -                  
  ค่าประปา -                      -                  
  ค่าโทรศัพท์ -                      -                  
  ค่าไปรษณีย์โทรเลข -                      -                  
  ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม -                      -                  

รวม 20,000.00     -                     -                 

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2563(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน :  ยุทธสาศตร์การสร้างมูลค่า

ประจ าเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563



20,000.00   



โครงการ :  พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ า กิจกรรมหลัก :ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตและการแปรรูป

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

หมายเหตุ

งบด าเนินการ
330 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ(รวม) 20,000.00     3,516.00             3,996.00          

   ค่าตอบแทน -              -                    -                 
  ค่าเช่าบ้าน
  ค่าล่วงเวลา
  ค่ารางวัลกรรมการสอบ
  ค่าฝึกอบรมเกษตรกร
  ค่าใช้สอย -              3,516.00             3,996.00          
  ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง 960.00                 1,440.00           
  ค่าเช่าท่ีพัก 1,600.00               1,600.00           
  ค่าพาหนะเดินทาง 956.00                 956.00             
  ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมภายในประเทศ
  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
  ค่าเบ้ียประกันภัย
  ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร
  ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง
  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
  ค่าจ้างเหมาบริการ
  ค่าติดต้ังไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
  ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียน
  ค่าประกันสังคม
  ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมในประเทศ
  ค่าแก้ไขกระเสไฟฟ้าขัดข้อง
    ค่าวัสดุ -              -                    -                 

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2563(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน :  ยุทธสาศตร์การสร้างมูลค่า

ประจ าเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563



โครงการ :  พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ า กิจกรรมหลัก :ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตและการแปรรูป

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

หมายเหตุ

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2563(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน :  ยุทธสาศตร์การสร้างมูลค่า

ประจ าเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563

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

รวม 20,000.00     3,516.00             3,996.00          





16,004.00     



โครงการ :  บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - map)

กิจกรรมหลัก :  ส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง(Zoning by Agri map)

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

หมายเหตุ

งบด าเนินการ
330 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ(รวม) 32,550.00     3,818.82             17,346.53        

   ค่าตอบแทน -              -                    -                 
  ค่าเช่าบ้าน
  ค่าล่วงเวลา -                      -                  
  ค่ารางวัลกรรมการสอบ
  ค่าฝึกอบรมเกษตรกร
  ค่าใช้สอย -              -                    2,035.00          
  ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง 1,080.00           
  ค่าเช่าท่ีพัก -                      -                  
  ค่าพาหนะเดินทาง -                      -                  
  ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมภายในประเทศ -                      595.00             
  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง -                      -                  
  ค่าเบ้ียประกันภัย
  ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร
  ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง
  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ -                      -                  
  ค่าจ้างเหมาบริการ -                      360.00             
  ค่าติดต้ังไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
  ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียน
  ค่าประกันสังคม
  ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมในประเทศ -                      -                  
  ค่าแก้ไขกระเสไฟฟ้าขัดข้อง
    ค่าวัสดุ -              3,818.82             15,311.53        
  ค่าวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,293.82               5,280.43           
  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
  ค่าวัสดุส้านักงาน -                      -                  
  ค่าวัสดุการเกษตร -                      8,076.10           
  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -                      -                  

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2562(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน : ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่า

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน

ประจ าเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563



โครงการ :  บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - map)

กิจกรรมหลัก :  ส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง(Zoning by Agri map)

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

หมายเหตุ

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2562(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน : ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่า

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน

ประจ าเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563

  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ -                      -                  
  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -                      -                  
  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว -                      -                  
  ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต้่ากว่าเกณฑ์
  ค่าแก๊สหุงต้ม
  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ -                      1,430.00           
  ค่าวัสดุก่อสร้าง 525.00                 525.00             

รวม 32,550.00     3,818.82             17,346.53        



โครงการ :  พัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน กิจกรรมหลัก :  พัฒนาเกษตรอินทรีย์

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

หมายเหตุ

งบด าเนินการ
330 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ(รวม) 14,000.00     3,151.13              7,816.13          

   ค่าตอบแทน -              -                     -                 
  ค่าเช่าบ้าน
  ค่าล่วงเวลา -                      -                  
  ค่ารางวัลกรรมการสอบ
  ค่าฝึกอบรมเกษตรกร
  ค่าใช้สอย -              -                     4,665.00          
  ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง -                      1,080.00           
  ค่าเช่าท่ีพัก -                  
  ค่าพาหนะเดินทาง -                  
  ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมภายในประเทศ -                      -                  
  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง -                      -                  
  ค่าเบ้ียประกันภัย
  ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร
  ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง
  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ -                  
  ค่าจ้างเหมาบริการ -                      1,340.00           
  ค่าติดต้ังไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
  ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียน
  ค่าประกันสังคม
  ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมในประเทศ -                      2,245.00           
  ค่าแก้ไขกระเสไฟฟ้าขัดข้อง
    ค่าวัสดุ -              3,151.13              3,151.13          
  ค่าวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,151.13               3,151.13           
  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
  ค่าวัสดุส้านักงาน -                      -                  
  ค่าวัสดุการเกษตร -                      -                  

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2562(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน : ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่า

ประจ าเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563



โครงการ :  พัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน กิจกรรมหลัก :  พัฒนาเกษตรอินทรีย์

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

หมายเหตุ

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2562(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน : ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่า

ประจ าเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563

  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -                      -                  
  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ -                  
  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -                      -                  
  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว -                      -                  
  ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต้่ากว่าเกณฑ์
  ค่าแก๊สหุงต้ม
  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ -                      -                  
  ค่าวัสดุก่อสร้าง -                      -                  

รวม 14,000.00     3,151.13              7,816.13          





6,183.87     



โครงการ :  ส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

กิจกรรมหลัก :  สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

หมายเหตุ

งบด าเนินการ
330 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ(รวม) 44,800.00     3,960.99             24,196.59        

   ค่าตอบแทน -              -                    -                 
  ค่าเช่าบ้าน
  ค่าล่วงเวลา -                      -                  
  ค่ารางวัลกรรมการสอบ
  ค่าฝึกอบรมเกษตรกร
  ค่าใช้สอย -              -                    11,300.00        
  ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง -                  
  ค่าเช่าท่ีพัก -                  
  ค่าพาหนะเดินทาง -                  
  ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมภายในประเทศ
  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง -                  
  ค่าเบ้ียประกันภัย
  ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร
  ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง -                      -                  
  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ -                  
  ค่าจ้างเหมาบริการ -                      11,300.00         
  ค่าติดต้ังไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
  ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียน
  ค่าประกันสังคม
  ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมในประเทศ -                  
  ค่าแก้ไขกระเสไฟฟ้าขัดข้อง
    ค่าวัสดุ -              3,960.99             12,896.59        
  ค่าวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,237.79               4,068.44           
  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
  ค่าวัสดุส้านักงาน -                      -                  
  ค่าวัสดุการเกษตร -                      -                  
  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2562(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน

ประจ าเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563



โครงการ :  ส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

กิจกรรมหลัก :  สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

หมายเหตุ

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2562(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน

ประจ าเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563

  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ -                  
  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -                      -                  
  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว -                      -                  
  ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต้่ากว่าเกณฑ์
  ค่าแก๊สหุงต้ม
  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ -                      -                  
  ค่าวัสดุก่อสร้าง 1,723.20               8,828.15           

รวม 44,800.00     3,960.99             24,196.59        



โครงการ :  ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมหลัก :  พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

หมายเหตุ

งบด าเนินการ
330 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ(รวม) 160,300.00    15,036.40            142,559.58       

   ค่าตอบแทน -               -                     -                  
  ค่าเช่าบ้าน
  ค่าล่วงเวลา -                      -                   
  ค่ารางวัลกรรมการสอบ
  ค่าฝึกอบรมเกษตรกร
  ค่าใช้สอย -               13,170.00            54,839.00         
  ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง 1,920.00               7,080.00           
  ค่าเช่าท่ีพัก -                      -                   
  ค่าพาหนะเดินทาง -                      -                   
  ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมภายในประเทศ -                      -                   
  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง -                      16,250.00          
  ค่าเบ้ียประกันภัย -                      -                   
  ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร
  ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 11,250.00             11,250.00          
  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ -                      10,120.00          
  ค่าจ้างเหมาบริการ -                      8,000.00           
  ค่าติดต้ังไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
  ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียน -                   
  ค่าประกันภัย -                      2,139.00           
  ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมในประเทศ
  ค่าแก้ไขกระเสไฟฟ้าขัดข้อง
    ค่าวัสดุ -               1,866.40              87,720.58         
  ค่าวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 128.40                 34,448.58          
  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง -                   
  ค่าวัสดุส้านักงาน -                      -                   
  ค่าวัสดุการเกษตร -                      170.00              

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2563(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน : ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่า

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน

ประจ าเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563



โครงการ :  ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมหลัก :  พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

หมายเหตุ

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2563(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน : ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่า

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน

ประจ าเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563

  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -                   
  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ -                      3,900.00           
  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -                      -                   
  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว -                      930.00              
  ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต้่ากว่าเกณฑ์
  ค่าแก๊สหุงต้ม
  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ -                      7,500.00           
  ค่าวัสดุก่อสร้าง 1,738.00               40,772.00          

รวม 160,300.00    15,036.40            142,559.58       



โครงการ :  ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมหลัก :  พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

หมายเหตุ

410 หมวดค่าสาธารณูปโภค(รวม) 20,000.00     14,607.49             14,607.49          
  ค่าไฟฟ้า 13,733.30             13,733.30          
  ค่าประปา -                      -                  
  ค่าโทรศัพท์ 18.19                   18.19               
  ค่าไปรษณีย์โทรเลข -                      -                  
  ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 856.00                 856.00              

รวม 20,000.00     14,607.49            14,607.49         

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2563(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน : ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่า

ประจ าเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563



5,392.51     



โครงการ :  ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมหลัก :  พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

หมายเหตุ

งบด าเนินการ
330 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ(รวม) 1,500.00       -                    1,440.00          

   ค่าตอบแทน -              -                    -                 
  ค่าเช่าบ้าน
  ค่าล่วงเวลา -                  
  ค่ารางวัลกรรมการสอบ
  ค่าฝึกอบรมเกษตรกร
  ค่าใช้สอย -              -                    1,440.00          
  ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง -                      1,440.00           
  ค่าเช่าท่ีพัก -                  
  ค่าพาหนะเดินทาง -                  
  ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมภายในประเทศ -                  
  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง -                      -                  
  ค่าเบ้ียประกันภัย
  ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร
  ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง -                      -                  
  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ -                      -                  
  ค่าจ้างเหมาบริการ -                      -                  
  ค่าติดต้ังไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
  ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียน -                  
  ค่าประกันสังคม
  ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมในประเทศ
  ค่าแก้ไขกระเสไฟฟ้าขัดข้อง
    ค่าวัสดุ -              -                    -                 
  ค่าวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน -                      -                  
  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง -                  
  ค่าวัสดุส้านักงาน -                      -                  
  ค่าวัสดุการเกษตร -                      -                  
  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -                  

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2562(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน : ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่า

ประจ าเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563



โครงการ :  ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมหลัก :  พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

หมายเหตุ

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2562(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน : ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่า

ประจ าเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563

  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -                      -                  
  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว -                      -                  
  ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต้่ากว่าเกณฑ์
  ค่าแก๊สหุงต้ม
  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ -                      -                  
  ค่าวัสดุก่อสร้าง -                      -                  

รวม 1,500.00       -                    1,440.00          





60.00        



โครงการ :  จัดระเบียบการท าประมง กิจกรรมหลัก :  จัดระเบียบการท าประมง

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

หมายเหตุ

งบด าเนินการ
330 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ(รวม) 15,000.00      -                     14,945.00         

   ค่าตอบแทน -               -                     -                  
  ค่าเช่าบ้าน
  ค่าล่วงเวลา -                      -                   
  ค่ารางวัลกรรมการสอบ
  ค่าฝึกอบรมเกษตรกร
  ค่าใช้สอย -               -                     -                  
  ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง -                      -                   
  ค่าเช่าท่ีพัก -                      -                   
  ค่าพาหนะเดินทาง -                      -                   
  ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมภายในประเทศ
  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง -                      -                   
  ค่าเบ้ียประกันภัย
  ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร
  ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง -                      -                   
  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ -                      -                   
  ค่าจ้างเหมาบริการ -                      -                   
  ค่าติดต้ังไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
  ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียน
  ค่าประกันสังคม
  ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมในประเทศ
  ค่าแก้ไขกระเสไฟฟ้าขัดข้อง
    ค่าวัสดุ -               -                     14,945.00         
  ค่าวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน -                      -                   
  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
  ค่าวัสดุส้านักงาน
  ค่าวัสดุการเกษตร -                      14,945.00          

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2562(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน :  ยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน

ประจ าเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563



โครงการ :  จัดระเบียบการท าประมง กิจกรรมหลัก :  จัดระเบียบการท าประมง

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

หมายเหตุ

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2562(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน :  ยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน

ประจ าเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563

  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ -                      -                   
  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -                      -                   
  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว -                      -                   
  ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต้่ากว่าเกณฑ์
  ค่าแก๊สหุงต้ม
  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ -                      -                   
  ค่าวัสดุก่อสร้าง -                      -                   

รวม 15,000.00      -                     14,945.00         



โครงการ :  พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ า กิจกรรมหลัก :ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตและการแปรรูป

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

หมายเหตุ

งบด าเนินการ
330 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ(รวม) 8,000.00       240.00                5,600.00          

   ค่าตอบแทน -               -                     -                  
  ค่าเช่าบ้าน
  ค่าล่วงเวลา
  ค่ารางวัลกรรมการสอบ
  ค่าฝึกอบรมเกษตรกร
  ค่าใช้สอย -               240.00                5,600.00          
  ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง 240.00                 600.00              
  ค่าเช่าท่ีพัก -                      -                   
  ค่าพาหนะเดินทาง -                      -                   
  ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมภายในประเทศ
  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง -                      -                   
  ค่าเบ้ียประกันภัย
  ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร
  ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง
  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ -                      -                   
  ค่าจ้างเหมาบริการ -                      5,000.00           
  ค่าติดต้ังไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
  ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียน
  ค่าประกันสังคม
  ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมในประเทศ
  ค่าแก้ไขกระเสไฟฟ้าขัดข้อง
    ค่าวัสดุ -               -                     -                  
  ค่าวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน -                      -                   

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2563(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน :  ยุทธสาศตร์การสร้างมูลค่า

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน

ประจ าเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563



โครงการ :  พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ า กิจกรรมหลัก :ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตและการแปรรูป

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

หมายเหตุ

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2563(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน :  ยุทธสาศตร์การสร้างมูลค่า

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน

ประจ าเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563

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

รวม 8,000.00       240.00                5,600.00          



โครงการ :  ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร

กิจกรรมหลัก :  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี
งบด าเนินการ

330 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ(รวม) 104,000.00    6,069.00              100,193.00       
   ค่าตอบแทน -                     -                  
  ค่าเช่าบ้าน
  ค่าล่วงเวลา
  ค่ารางวัลกรรมการสอบ
  ค่าฝึกอบรมเกษตรกร
  ค่าใช้สอย -               5,260.00              67,450.00         
  ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง 1,900.00               1,900.00           
  ค่าเช่าท่ีพัก -                      -                   
  ค่าพาหนะเดินทาง -                      -                   
  ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมภายในประเทศ -                      -                   
  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง -                      -                   
  ค่าเบ้ียประกันภัย
  ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร
  ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง
  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ -                      -                   
  ค่าจ้างเหมาบริการ 3,360.00               3,360.00           
  ค่าติดต้ังไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
  ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียน
  ค่าประกันสังคม
  ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมในประเทศ 62,190.00          
  ค่าแก้ไขกระเสไฟฟ้าขัดข้อง
    ค่าวัสดุ -               809.00                32,743.00         
  ค่าวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน -                      -                   

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2563(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน :  บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

ประจ าเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563



โครงการ :  ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร

กิจกรรมหลัก :  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2563(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน :  บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

ประจ าเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563

  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง -                   
  ค่าวัสดุส้านักงาน -                      9,000.00           
  ค่าวัสดุการเกษตร 809.00                 19,419.00          
  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -                      660.00              
  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว -                      3,664.00           
  ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต้่ากว่าเกณฑ์
  ค่าแก๊สหุงต้ม
  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ -                      -                   
  ค่าวัสดุก่อสร้าง

รวม 104,000.00    6,069.00              100,193.00       



หมายเหตุ

เบิกเกินส่งคืน 2,610.-

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2563(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน :  บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

ประจ าเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563



หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2563(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน :  บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

ประจ าเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563

3,807.00    



โครงการ :  ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

หมายเหตุ

งบด าเนินการ
330 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ(รวม) 147,000.00    11,800.00            146,948.90       

   ค่าตอบแทน -               -                     480.00             
  ค่าเช่าบ้าน -                   
  ค่าล่วงเวลา -                      480.00              
  ค่ารางวัลกรรมการสอบ
  ค่าฝึกอบรมเกษตรกร
  ค่าใช้สอย -               11,800.00            14,080.00         
  ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง 1,200.00               3,480.00           
  ค่าเช่าท่ีพัก 1,600.00               1,600.00           
  ค่าพาหนะเดินทาง -                   
  ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมภายในประเทศ -                      -                   
  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
  ค่าเบ้ียประกันภัย
  ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร
  ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง
  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ -                      -                   
  ค่าจ้างเหมาบริการ 9,000.00               9,000.00           
  ค่าติดต้ังไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
  ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียน
  ค่าประกันสังคม
  ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมในประเทศ
  ค่าแก้ไขกระเสไฟฟ้าขัดข้อง
    ค่าวัสดุ -               -                     132,388.90       
  ค่าวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน -                      7,397.40           
  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง -                      -                   
  ค่าวัสดุส้านักงาน -                      1,173.00           
  ค่าวัสดุการเกษตร -                      112,068.50        

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2562(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน :  บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน

ประจ าเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563



โครงการ :  ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

หมายเหตุ

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2562(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน :  บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน

ประจ าเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563

  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ -                      9,000.00           
  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -                      -                   
  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว -                      -                   
  ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต้่ากว่าเกณฑ์
  ค่าแก๊สหุงต้ม
  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
  ค่าวัสดุก่อสร้าง -                      2,750.00           

รวม 147,000.00    11,800.00            146,948.90       



ผลผลิต :  พัฒนาศักยภาพด้านการประมง กิจกรรมหลัก :  พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

หมายเหตุ

งบด าเนินการ
330 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ(รวม) 369,600.00    11,317.40            363,250.89       

   ค่าตอบแทน -               5,040.00              25,680.00         
  ค่าเช่าบ้าน
  ค่าล่วงเวลา 5,040.00               25,680.00          
  ค่ารางวัลกรรมการสอบ
  ค่าฝึกอบรมเกษตรกร
  ค่าใช้สอย -               -                     148,153.51       
  ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง -                      7,880.50           
  ค่าเช่าท่ีพัก -                      2,400.00           
  ค่าพาหนะเดินทาง -                      6,564.01           
  ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมภายในประเทศ -                      7,249.00           
  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง -                      3,300.00           
  ค่าเบ้ียประกันภัย
  ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร
  ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 18,500.00          
  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ -                      2,560.00           
  ค่าจ้างเหมาบริการ -                      99,700.00          
  ค่าติดต้ังไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
  ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียน
  ค่าประกันสังคม
  ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมในประเทศ -                      -                   
  ค่าแก้ไขกระเสไฟฟ้าขัดข้อง
    ค่าวัสดุ -               6,277.40              189,417.38       
  ค่าวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน -                      9,892.88           
  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง -                   
  ค่าวัสดุส้านักงาน 400.00                 1,240.00           
  ค่าวัสดุการเกษตร -                      129,339.40        

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2563(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน :  พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน

ประจ าเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563



ผลผลิต :  พัฒนาศักยภาพด้านการประมง กิจกรรมหลัก :  พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

หมายเหตุ

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2563(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน :  พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน

ประจ าเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563

  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -                      800.00              
  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 5,000.00               21,580.00          
  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -                      1,209.10           
  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว -                      834.60              
  ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต้่ากว่าเกณฑ์
  ค่าแก๊สหุงต้ม
  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ -                      15,950.00          
  ค่าวัสดุก่อสร้าง 877.40                 8,571.40           

รวม 369,600.00    11,317.40            363,250.89       



ผลผลิต :  พัฒนาศักยภาพด้านการประมง กิจกรรมหลัก :  พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

หมายเหตุ

งบด าเนินการ
330 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ(รวม) 433,200.00    37,529.70            419,388.39       

   ค่าตอบแทน -              -                    -                 
  ค่าเช่าบ้าน
  ค่าล่วงเวลา -                      -                  
  ค่ารางวัลกรรมการสอบ
  ค่าฝึกอบรมเกษตรกร
  ค่าใช้สอย -              26,000.00            182,305.03       
  ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง -                      720.00             
  ค่าเช่าท่ีพัก -                      2,400.00           
  ค่าพาหนะเดินทาง -                      4,095.03           
  ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมภายในประเทศ -                  
  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง -                      -                  
  ค่าเบ้ียประกันภัย
  ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร
  ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง -                      10,000.00         
  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ -                      2,090.00           
  ค่าจ้างเหมาบริการ 26,000.00             163,000.00        
  ค่าติดต้ังไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
  ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียน
  ค่าประกันสังคม
  ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมในประเทศ
  ค่าแก้ไขกระเสไฟฟ้าขัดข้อง
    ค่าวัสดุ -              11,529.70            237,083.36       
  ค่าวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน -                      14,080.66         
  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง -                  
  ค่าวัสดุส้านักงาน -                      -                  
  ค่าวัสดุการเกษตร 5,380.00               157,530.00        
  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,160.00               4,170.00           

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2563(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน :  พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน

ประจ าเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563



ผลผลิต :  พัฒนาศักยภาพด้านการประมง กิจกรรมหลัก :  พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

หมายเหตุ

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2563(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน :  พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน

ประจ าเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563

  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ -                      -                  
  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -                      -                  
  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว -                      11,338.00         
  ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต้่ากว่าเกณฑ์
  ค่าแก๊สหุงต้ม
  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ -                      -                  
  ค่าวัสดุก่อสร้าง 4,989.70               49,964.70         

รวม 433,200.00    37,529.70            419,388.39       



ผลผลิต :  พัฒนาศักยภาพด้านการประมง กิจกรรมหลัก :  พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

หมายเหตุ

410 หมวดค่าสาธารณูปโภค(รวม) 236,500.00    2,467.07               235,577.07        
  ค่าไฟฟ้า -                      216,972.81        
  ค่าประปา -                      -                   
  ค่าโทรศัพท์ 1.07                     126.26              
  ค่าไปรษณีย์โทรเลข 1,610.00               9,918.00           
  ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 856.00                 8,560.00           

รวม 236,500.00    2,467.07              235,577.07       

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2563(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน :  พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ประจ าเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563



ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพด้านการประมง กิจกรรมหลัก :  พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

งบลงทุน
600 หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง(รวม) 37,000.00     -                     37,000.00        

ค่าครุภัณฑ์ (แยกเป็นรายการ) 37,000.00     -                     37,000.00        
 - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 37,000.00      -                      37,000.00          

ส้าหรับงานประมวลผล แบบ ท่ี1) -                      -                  

-                      -                  

-                      -                  

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (แยกเป็นรายการ) -                     -                 

รวม 37,000.00     -                     37,000.00        

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2563(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน :  พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ประจ าเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563



หมายเหตุ

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2563(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน :  พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ประจ าเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563



โครงการ : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมหลัก :  พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน

รหัสหมวด

รายจ่าย
หมวดรายจ่าย-รายการ

 งบประมาณ

อนุมัติงวด 

1+2+3

จ่ายเดือนน้ี
 จ่ายต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณถึง

ส้ินเดือนน้ี

หมายเหตุ

งบลงทุน
600 หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง(รวม) 899,000.00    -                     899,000.00       

ค่าครุภัณฑ์ (แยกเป็นรายการ) 899,000.00    -                     899,000.00       

 - รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก้าลัง

เคร่ืองยนต์ไม่ต้่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2

 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์

กลาสหรือเหล็ก

899,000.00     -                      899,000.00        

-                      -                   

-                      -                   

-                      -                   

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (แยกเป็นรายการ) -                     -                  

รวม 899,000.00    -                     899,000.00       

หน่วยงานส่งให้ต้นสังกัดภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน

          แบบรายงาน  บก   103  (1)

           รายละเอียดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   2563(งบปกติ)

ต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดสตูล

แผนงาน :  ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

ประจ าเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563



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


