ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ยจ่ า ย
ป ร ะ จา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ
2561
‘น

ศูนย์ วจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์ นา้ ชายฝั่ ง
พังงา

การใช้ จ่ายเงินงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ศูนย์ วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์ นา้ ชายฝั่ งพังงา

ยอดรวมงบประมาณรายจ่ าย

17,363,295.80

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือนและค่าจ้ างประจา
พนักงานราชการ

6,205,409.90 บาท
- บาท
6,205,409.90 บาท

งบดาเนินการ

9,483,175.90 บาท

ค่าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ

8,646,894.79 บาท

ค่าสาธารณูปโภค

836,281.11 บาท

งบลงทุน
ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้ าง

1,184,710.00 บาท
1,184,710.00 บาท
- บาท

งบอุดหนุน
ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงานศูนย์ผลิตจุลินทรี ย์
ของกลุ่มเกษตรกร

490,000.00 บาท
490,000.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของศูนย์วิจยั และพัฒนาการเพาะเลี ้ยงสัตว์นาขายฝั่งพังงา
งบบุคลากร

แผน'ราน/ผลผลิต-โคร'รการ/กิจกรรม

ค่ าจ้ าง
ประจา

พนักงาน
ราชการ

รวม

-

-

6,205,409.90

6,205,409.90

-

-

6,247,290.00

6,247,290.00

เงินเดือน

รวมท ้งลีน้
1. แผน'รานบุคลากรภาครัฐ

โคร'รการรายการบุคลากรภาครัฐ

-

กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้ านการประมง
1. แผนงานพืน้ ฐานด้านการสร้ างความสามารถในการแข่ งขันของ

ประเทศ
ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพด้านการประมง
กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์ นา้
กิจกรรม พัฒนาคักยภาพให้ เกษตรกร

งบดาเนินงาน

6,205,409.90

6,205,409.90
6,205,409.90 6,205,409.9
0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ค่าตอบแทนใช้ สอย
ค่ าสาธารณูปโภค
และวัสดุ

8,646,894.79
276,180.00
274,220.00
274,220.00
2,112,700.00

-

รวม

ครุ ภณ
ั ฑ์

9,483,175.90

1,184,710.00

276,180.00
274,220.00

-

274,220.00
2,963,050.00

-

836,281.11

2,948,169.00

2,062,395.89

-

2,062,395.89

51,990.00
51,990.00
51,
51,990.00

49,492.00

836,281.11
-

885,773.11

-

2,111,887.89

6,033,630.00

2. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

836,281.11

850,350.00

งบอุดหนุน

งบลงทุน
ที่ดิน
รวม
และ
สิง
- 1,184,710.00
ก่อสร้ าง

- -- -

-

51,990.00 51,990.00 51,990.00

-

-

1,132,720.00

-

7,164,729.60

-

2,117,206.54
4,626,729.60

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้ าประมง

1,129,476.54

-

1,129,476.54

987,730.00

-

987,730.00

กิจกรรมเฝ้าระวัง ป็ องคัน ควบคุมโรคและเชื ้อดื ้อยา

-

-

-

-

4,481,739.60

-

4,481,739.60

144,990.00

-

144,990.00

399,803.46

-

399,803.46

-

กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer

20,990.00

-

3. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

228,800.00

กิจกรรมวิจัยและวัฒนาเพื่อสร้ างหรือสะสมองค์ความรู้

-

-

-

228,777.30

-

4. แผนงานยุทธศาสตร์ ปฎิรูปโครงสร้ างการผลิตภาคเกษตร

กิจกรรม ขยายฐานการผลิตจุลินทรี ย์

-

-

-

-

-

885,773.11

-

-

-

2,114,385.89

1,132,720.00

6,032,009.60

-

-

3,000,159.00

-

6,032,009.60

-

228,777.30

3,015,040.00

-

1,132,720.00

-

-

6,479,629.90

-

-

-

-

6,523,470.00

-

1,132,720.00

-

-

-

6,033,630.00

-

-

17,363,295.80

-

-

โครงการวิจัยและพัฒนาการประมง

490,000.00

-

-

-

-

-

โครงการพัฒนาคุณภาพลินด้าเกษตรสู่มาตรฐาน

กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

รวม

7,166,350.00

399,803.46

20,990.00

-

20,990.00

228,800.00

-

228,800.00

228,777.30

-

228,777.30

228,777.30

-

228,777.30
490,000.00

490,000.00

490,000.00

490,000.00

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม ที่ได้ รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ศูนย์ วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์ นา้ ชายฝั่ งพังงา

หน่ วยงาน
ศพซ.พังงา

แผนงาน แผนงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
แผนงานบุคลากรภาครั ฐ
โครงการรายการบุคลากรภาครั ฐ

งบประมาณ
(บาท)
6,479,629.90

กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้ านการประมง
แผนงานพืน้ ฐานด้ านการสร้ างความสามารถในการแข่ งขันของประเทศ ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้ านการ

2,114,385.89

ประมง

กิจกรรมพัฒนาและบริ หารจัดการทรัพยากรสัตว์น ้า
แผนงานพืน้ ฐานด้ านการสร้ างความสามารถในการแข่ งขันของประเทศ ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้ านการ

885,773.11

ประมง

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้ เกษตรกร

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้ าเกษตรสู่มาตรฐาน

2,117,206.54

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้ าประมง

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้ าเกษตรสู่มาตรฐาน

4,626,729.60

กิจกรรมเฝื าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและเชื ้อดื ้อยา
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

กิจกรรมวิจยั และวัฒนาเพื่อสร้ างหรือสะสมองค์ความรู้

228,777.30

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม ที่ได้ รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ศนย์ วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์ นา้ ชายฝั่ งพังงา

หน่ วยงาน

แผนงาน แผนงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ศพซ.พังงา
แผนงาน ยุทธศาสตร์ ปฏิรูปโครงการสร้ างการผลิตภาคเกษตร

490,000.00

กิจกรรมขยายฐานการผลิตจุลนิ ทรีย์

แผนงานบูรณากรพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

399,803.46

กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

แผนงานบูรณากรพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

20,990.00

กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer

รวม

17,363,295.80

สรุป'รบประมาณรายจ่ายประจาปี รบประมาณ พ.ศ. 2561 ของศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการเพาะเลี ้ยงสัตว์นาขายฝั่งพังงา
แผน'ราน/ผลผลิต-โคร'รการ/กิจกรรม
รวมทัง้ ลีน้
1. แผน'รานบุคลากรภาครัฐ
โคร'รการรายการบุคลากรภาครัฐ
กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้ านการประมง
1. แผนงานพืน้ ฐานด้านการสร้ างความสามารถในการแข่ งขันของประเทศ

งบลงทุน

งบอุดหนุน

6,479,629.90 9,208,955.90 1,184,710.00

490,000.00

งบบุคลากร

งบดาเนินงาน

6,479,629.90
6,479,629.90

รวม
17,363,295.80
6,479,629.90
6,479,629.90

2,948,169.00

51,990.00

3,000,159.00

2,062,395.89

51,990.00

2,114,385.89

6,032,009.60 1,132,720.00

7,164,729.60

1,129,476.54
4,481,739.60
399,803.46
20,990.00

2,117,206.54
4,626,729.60
399,803.46
20,990.00

ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพด้านการประมง
กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น ้า
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร
2. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
โครงการพัฒนาคุณภาพลินด้าเกษตรสู่มาตรฐาน
กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้ าประมง
กิจกรรมเฝ้ าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและเชือ้ ดื ้อยา
กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
3. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
โครงการวิจัยและพัฒนาการประมง
กิจกรรม วิจัยและวัฒนาเพื่อสร้ างหรือสะสมองค์ความรู้
4. แผนงานยุทธศาสตร์ ปฏิรูปโครงสร้ างการผลิตภาคเกษตร
กิจกรรม ขยายฐานการผลิตจุลนิ ทรีย์

885,773.11

885,773.11

987,730.00
144,990.00

228,777.30

228,777.30

228,777.30

228,777.30
490,000.00
490,000.00

490,000.00
490,000.00

รายละเอียดการรายงานผลการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ ประจาปี 2561
ศูนย์ วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์ นา้ ชายฝั่ งพังงา

แผนงาน บุคลากรภาครัฐ

6,479,629.90

โครงการ รายการบุคลากรภาครัฐ
กิจกรรม บุคลากรภาครัฐด้ านการประมง

6,205,409.90

1. งบบุคลากร

6,205,409.90

1.1 เงินเดือนและค่ าจ้ าง

-

พนักงานราชการ

6,205,409.90

- ค่าจ้ างพนักงานราชการ

6,119,494.42

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ
2. งบดาเนินงาน

85,915.48
274,220.00

2.1 ค่ าใช้ สอย (รวม)

274,220.00

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

274,220.00

รายละเอียดการรายงานผลการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ ประจาปี 2561
ศูนย์ วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์ นา้ ซายฝั่ งพังงา
‘บ

แผนงาน พื ้นฐานด้ านการสร้ างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2,114,385.89

ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้ านการประมง
กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น ้า

2,062,395.89

1. งบดาเนินงาน

2,062,395.89

1.1 ค่าตอบแทน

92,960.00

- ค่าอาหารทาการนอกเวลา

92,960.00

1.2 ค่าใช้ สอย

1,005,858.30

- ค่าเบี ้ยเลี ้ยง

35,440.00

- ค่าพาหนะเดินทาง

109,934.00

- ค่าเช่าที่พกั ระหว่างการเดินทาง

71,064.00

- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

68,940.00

- ค่าโดยสารเครื่ องบิน

24,300.93

- ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้ าง

98,590.00

- ค่าซ่อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์

61,760.00

- ค่าจ้ างเหมาบริการ

474,995.00

- ค่าประกันภัยรถยนต์
- ค่าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรม
- อื่นๆ

4,271.37
52,063.00
4,500.00

1.3 ค่าสาธารณปโภค

-

ค่าไฟฟ้า

-

1.4 ค่าวัสด

963,577.59

- ค่าวัสดุสานักงาน

26,772.90

- ค่าวัสดุเชื ้อเพลิงและหล่อลื่น

53,145.00

- ค่าวัสดุก่อสร้ าง

86,791.22

- ค่าวัสดุงานบ้ านงานครัว

121,855.44

- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

47,747.12

- ค่าวัสดุวทิ ยาศาสตร์ หรื อการแพทย์

39,183.40

- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
- ค่าวัสดุการเกษตร
- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

588,082.51
-

2. งบลงทุน
51,990.00
2.1 ครุ ภัณฑ

51,599.00

1. สแกนเนอร์

28,890.00

2. ป็ มน ้า BOYU

8,800.00

3. เครื่ องสูบน ้าแบบจุ่ม

5,300.00

4.เครื่ องสูบน ้าไดโว่สแตนเลส

9,000.00

รายละเอียดการรายงานผลการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ ประจาปี 2561
ศูนย์ วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์ นา้ ซายฝั่ งพังงา

รายละเอียดการรายงานผลการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ ประจาปี 2561
ศูนย์ วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์ ‘นาซายฝั่ งพังงา

แผนงาน พื ้นฐานด้ านการสร้ างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

885,773.11

ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้ านการประมง
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพให้ เกษตรกร

885,773.11

1. งบดาเนินงาน

885,773.11

1.1 ค่ าตอบแทน

-

ค่าอาหารทาการนอกเวลา

-

1.2 ค่ าใช้ สอย

6,260.00

ค่าเบี ้ยเลี ้ยง

880.00

ค่าพาหนะเดินทาง

380.00

ค่าเช่าที่พกั ระหว่างเดินทาง

1,600.00

ค่าโดยสารเครื่ องบิน

3,400.00

1.3 ค่ าสาธารฤ;)ปโภค

836,281.11

ค่าไฟฟ้า

600,015.19

ค่าประปา

160,381.61

ค่าโทรศัพท์

25,018.31

ค่าไปรษณีย์ใทรเลข

15,556.00

ค่าบริการอินเตอร์ เน็ต

35,310.00

1.4 ค่ าวัสดุ

43,232.00

ค่าวัสดุเชื ้อเพลิงและหล่อลื่น

5,616.00

ค่าวัสดุสานักงาน

5,502.00

ค่าวัสดุงานบ้ านงานครัว
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าวัสดุวทิ ยาศาสตร์ หรื อการแพทย์
ค่าวัสดุการเกษตร

2. งบลงทุน

21,200.00
10,914.00
-

-

รายละเอียดการรายงานผลการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ ประจาปี 2561
ศูนย์ วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์ นา้ ซายฝั่ งพังงา

‘บ

แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

2,117,206.54

โครงการ พัฒนาคุณภาพสินค้ าเกษตรสูม่ าตรฐาน
กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้ าประมง
1. งบดาเนินงาน

2,117,206.54
1,129,476.54

1.1 ค่ าตอบแทน

13,780.00

- ค่าอาหารทาการนอกเวลา

13,780.00

1.2 ค่ าใช้ สอย

951,122.46

- ค่าเบี ้ยเลี ้ยง

23,770.00

-ค่าน ้ามันเชื ้อเพลิง

3,000.00

- ค่าพาหนะเดินทาง

14,986.00

- ค่าเช่าที่พกั ระหว่างการเดินทาง

9,000.00

- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

24,511.55

- ค่าซ่อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์

55,290.00

- ค่าจ้ างเหมาบริการ

401,292.61

- ค่าใช้ จ่ายในการแกอบรมในประเทศ
- ค่าประกันภัยรถยนต์
- ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้ าง
-ค่าโดยสารเครื่ องบิน
1.3 ค่ าวัสด

44,012.00
7,528.58
316,800.00
50,931.72
164,574.08

- ค่าวัสดุสานักงาน

27,467.00

- ค่าวัสดุเชื ้อเพลิงและหล่อลื่น

36,770.00

- ค่าวัสดุก่อสร้ าง

29,000.00

- ค่าวัสดุงานบ้ านงานครัว

30,030.00

- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

13,835.10

- ค่าวัสดุวทิ ยาศาสตร์ หรื อการแพทย์

14,556.28

- ค่าวัสดุการเกษตร

14,556.28

2. งบลงหน
2.1 ครุ ภัณฑ์

987,730.00

987,730.00

1. เครื่ องปั่ นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิ

362,730.00

2. ตู้ปลอดเชื ้อสาหรับงาน PCR

325,000.00

3. เครื่ องกาเนิดลม Roots Blower
4. เครื่ องสูบน ้าแบบหอยโข่ง

62,000.00

5. เครื่ องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน

200,000.00
16,000.00

6.เครื่ องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล

22,000.00

รายละเอียดการรายงานผลการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ ประจาปี 2561
ศูนย์ วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์ นา้ ซายฝั่ งพังงา
'ง

แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
โครงการ พัฒนาคุณภาพสินค้ าเกษตรสูม่ าตรฐาน
กิจกรรม เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและเชื ้อดื ้อยา
1. งบดาเนินงาน

4,626,729.60

4,626,729.60
4,481,739.60

1.1 ค่ าตอบแทน

-

ค่าอาหารทาการนอกเวลา

-

1.2 ค่ าใช้ สอย
ค่าเบี ้ยเลี ้ยง
ค่าพาหนะเดินทาง
ค่าเช่าที่พกั ระหว่างการเดินทาง

1,382,221.33
10,760.00
7,469.00
10,850.00

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

263,290.00

ค่าซ่อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์

115,472.00

ค่าโดยสารเครื่ องบิน

35,750.00

ค่าจ้ างเหมาบริการ

906,503.80

ค่าประกันภัยรถยนต์
ค่าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรม
1.3 ค่ าวัสด
ค่าวัสดุสานักงาน
ค่าวัสดุเชื ้อเพลิงและหล่อลื่น
ค่าวัสดุก่อสร้ าง

9,266.53
22,860.00
3,099,518.27
37,323.00
178,967.00
-

ค่าวัสดุงานบ้ านงานครัว

24,949.00

ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

46,229.99

ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ค่าวัสดุวทิ ยาศาสตร์ หรื อการแพทย์
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

2,795.279.28
16,770.00
0000

2. งบลงหน
2.1 ครุ ภัณฑ์
1. เครื่ องเพิม่ ปริมาณสารพันธุกรรม
2. เครื่ องพิมพ์ชนิดเลเซอร์

144,990.00

144,990.00
135,000.00
9,990.00

รายละเอียดการรายงานผลการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ ประจาปี 2561
ศนย์ วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์ นา้ ชายฝั่ งพังงา

แผนงาน บูรณาการวิจยั และนวัตกรรม
โครงการ วิจยั และพัฒนาการประมง
กิจกรรม วิจยั และวัฒนาเพื่อสร้ างหรื อสะสมองค์ความรู้

228,777.30

1. งบดาเนินงาน

228,777.30

228,777.30

1.1 ค่ าตอบแทน

-

ค่าอาหารทาการนอกเวลา

-

1.2 ค่ าใช้ สอย

39,733.50

ค่าเบี ้ยเลี ้ยง

2,400.00

ค่าพาหนะเดินทาง

1,000.00

ค่าเช่าที่พกั ระหว่างการเดินทาง

-

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

-

ค่าซ่อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์

-

ค่าโดยสารเครื่ องบิน

-

อื่นๆ
1.3 ค่ าวัสด

200.00
189,043.80

ค่าวัสดุสานักงาน

-

ค่าวัสดุเชื ้อเพลิงและหล่อลื่น

-

ค่าวัสดุก่อสร้ าง
ค่าวัสดุงานบ้ านงานครัว
ค่าวัสดุการเกษตร

44,027.29
1,811.51
143,205.00

ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

-

ค่าวัสดุวทิ ยาศาสตร์ หรื อการแพทย์

-

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

0000

รายละเอียดการรายงานผลการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ ประจาปี 2561
ศู นย์ วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้ งสั ตว์ นา้ ชายฝั่งพังงา

แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพผลิตภาคเกษตร
โครงการ พัฒนาคุณภาพสินค้ าเกษตรสูม่ าตรฐาน
กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

399,803.46

1. งบดาเนินงาน

399,803.46

399,803.46

1.1 ค่ าตอบแทน

-

ค่าอาหารทาการนอกเวลา

-

1.2 ค่ าใช้ สอย

275,531.94

ค่าเบี ้ยเลี ้ยง

7,240.00

ค่าพาหนะเดินทาง

5,624.00

ค่าเช่าที่พกั ระหว่างการเดินทาง

4,000.00

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

99,447.94

ค่าซ่อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์

35,010.00

ค่าโดยสารเครื่ องบิน

11,950.00

ค่าจ้ างเหมาบริการ

14,825.00

ค่าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรม

97,435.00

1.3 ค่ าวัสด

124,271.52

ค่าวัสดุสานักงาน

17,170.00

ค่าวัสดุเชื ้อเพลิงและหล่อลื่น

74,975.00

ค่าวัสดุก่อสร้ าง

44,027.29

ค่าวัสดุงานบ้ านงานครัว

15,446.52

แผนงานค่บูาวัรสณาการพั
ฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
ดุการเกษตร

-

ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

-

ค่าวัสดุวทิ ยาศาสตร์ หรื อการแพทย์

-

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

16,680.00
0000

รายละเอียดการรายงานผลการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ ประจาปี 2561
ศูนย์ วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์ นา้ ชายฝั่ งพังงา

แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพผลิตภาคเกษตร
โครงการ พัฒนาคุณภาพสินค้ าเกษตรสูม่ าตรฐาน
กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer

20,900.00

1. งบดาเนินงาน

20,990.00

20,990.00

1.1 ค่ าตอบแทน

-

ค่าอาหารทาการนอกเวลา

-

1.2 ค่ าใช้ สอย

16,200.00

ค่าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรม

16,200.00

1.3 ค่ าวัสด
ค่าวัสดุสานักงาน

แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

4,790.00
4,790.0

รายละเอียดการรายงานผลการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ ประจาปี 2561
ศู นย์ วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้ งสั ตว์ นา้ ชายฝั่งพังงา

แผนงาน ยุทธศาสตร์ ปฏิรูปโครงสร้ างการผลิตภาคเกษตร
กิจกรรม ขยายฐานการผลิตจุลินทรี ย์

490,000.00

1. งบอุดหนุน

490,000.00

1.1 เพื่อเป็ นค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงานศูนย์ ผลิตจุลนิ ทรี ย์ของกลุ่ม
เกษตรกร

แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

490,000.00

