
    

ป ี๒๕59 ป ี๒๕๖0
แผนงาน : บรหิารจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั
ผลผลติ : ............................
โครงการ : ผลติและแปรรปูปลานิลคุณภาพสงูทีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม 7,540,200      
กิจกรรมหลกั : ..............................
๑. งบด าเนินงาน 515,200         
๑.๑ ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 515,200         
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 76,950           
  (๑)  เงินตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ กิจกรรมที ่3 การพัฒนาการแปรรปูผลติภณัฑ์อาหารพรอ้มรบัประทานปลานิล 

18,750                  ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 5 คนๆ ละ 125 บาท 30 วนั
  (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติังานใหร้าชการ
  (๓) ค่าเชา่บา้น
  (๔) ค่าเบีย้ประชมุกรรมการ
  (๕) เงินตอบแทนต าแหนง่ก านนั ผู้ใหญ่บา้น
  (๖) เงินพเิศษจา่ยแกลู่กจา้งในต่างประเทศ
  (๗) ค่าตอบแทนวทิยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) กิจกรรมที ่2 จดัอบรมเชงิปฏบิตักิารหลกัสตูรการผลติปลานิลในระบบการเลีย้งแบบไบโอฟลอค 

43,200                  ค่าสมมนาคุณวทิยากร บคุคลภายนอก 3 คน 2 วนัๆละ 6 ชม.
กิจกรรมที ่3 การพัฒนาการแปรรปูผลติภณัฑ์อาหารพรอ้มรบัประทานปลานิล 

15,000                  ค่าตอบแทนนกัวจิยัและผู้เชีย่วชาญ
  (๘) ค่าตอบแทนพเิศษพนกังานราชการ
๑.๑.๒ ค่าใชส้อย 194,800         
  (๑)  ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเชา่ทีพ่กัและค่าพาหนะ กิจกรรมที ่2 จดัอบรมเชงิปฏบิตักิารหลกัสตูรการผลติปลานิลในระบบการเลีย้งแบบไบโอฟลอค 

36,000                  ค่าเบีย้เล้ียงคณะท างานและนกัศึกษาชว่ยงาน 5 คนๆ ละ 240 บาท 30 วนั
15,000                  ค่าพาหนะเดินทางส าหรับเกษตรกร คนละ 100 บาท

กิจกรรมที ่3 การพัฒนาการแปรรปูผลติภณัฑ์อาหารพรอ้มรบัประทานปลานิล 
28,800                  ค่าเบีย้เล้ียงคณะท างานและนกัศึกษาชว่ยงาน 4 คนๆ ละ 240 บาท 30 วนั

  (๒)  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
  (๓)  ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 
  (๔) ค่าซ่อมแซมส่ิงกอ่สร้าง

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย
                                                    หน่วย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ
งบประมาณ
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  (๕) ค่าเชา่ทรัพยสิ์น
  (๖) ค่าจา้งเหมาบริการ กิจกรรมที ่2 จดัอบรมเชงิปฏบิตักิารหลกัสตูรการผลติปลานิลในระบบการเลีย้งแบบไบโอฟลอค 

15,000                  ค่าอาหารกลางวนั 150 คนๆละ 100 บาท
15,000                  ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 150 คนๆละ 25 บาท 2 มือ้
15,000                  ค่าจา้งเหมาขนส่ง
15,000                  ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม

6,000                    ค่าท าปา้ยเวทแีละปา้ยประชาสัมพนัธ์
15,000                  ค่าจา้งเหมาถา่ยท าวดีีทศัน์

กิจกรรมที ่3 การพัฒนาการแปรรปูผลติภณัฑ์อาหารพรอ้มรบัประทานปลานิล 
24,000                  ค่าจา้งเหมาตรวจวเิคราะหท์างวทิยาศาสตร์
10,000                  ค่าจา้งเหมาบริการขนส่ง

  (๗) ค่าใชจ้า่ยในการสัมมนาและฝึกอบรม
  (๘) ค่ารับรองและพธิกีาร
  (๙) เงินสมทบทนุประกนัสังคม 
๑.๑.๓ ค่าวสัดุ 243,450         

  (๑)  วสัดุส านกังาน กิจกรรมที ่2 จดัอบรมเชงิปฏบิตักิารหลกัสตูรการผลติปลานิลในระบบการเลีย้งแบบไบโอฟลอค 

-                        ค่าวสัดุส านกังาน 

  (๒)  วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 

  (๓)  วสัดุไฟฟา้และวทิย ุ

  (๔)  วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 

  (๕)  วสัดุคอมพวิเตอร์

  (๖) วสัดุกอ่สร้าง กิจกรรมที ่3 การพัฒนาการแปรรปูผลติภณัฑ์อาหารพรอ้มรบัประทานปลานิล 

15,000                  วสัดุกอ่สร้างในกจิกรรมศึกษาและพฒันาผลิตภณัฑ์ปลาแปรรูปพร้อมบริโภค

กิจกรรมที ่2 จดัอบรมเชงิปฏบิตักิารหลกัสตูรการผลติปลานิลในระบบการเลีย้งแบบไบโอฟลอค 

15,000                  ค่าวสัดุกอ่สร้าง

  (๗) วสัดุงานบา้นงานครัว กิจกรรมที ่3 การพัฒนาการแปรรปูผลติภณัฑ์อาหารพรอ้มรบัประทานปลานิล 

21,000                  วสัดุงานบา้นงานครัวในกจิกรรมศึกษาและพฒันาผลิตภณัฑ์ปลาแปรรูปพร้อมบริโภค
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  (๘) วสัดุเวชภณัฑ์

  (๙) วสัดุสนามและการฝึก

  (๑๐) วสัดุการศึกษา กิจกรรมที ่3 การพัฒนาการแปรรปูผลติภณัฑ์อาหารพรอ้มรบัประทานปลานิล 

23,650                  วสัดุการศึกษาในกจิกรรมศึกษาและพฒันาผลิตภณัฑ์ปลาแปรรูปพร้อมบริโภค

55,000                  ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์ เชน่ สารเคมปีรับสภาพน้ า 

22,000                  วสัดุวทิยาศาสตร์ในกจิกรรมศึกษาและพฒันาผลิตภณัฑ์ปลาแปรรูปพร้อมบริโภค

  (๑๑) วสัดุหนงัสือ วารสารและต ารา

  (๑๒) วสัดุเคร่ืองแต่งกาย กิจกรรมที ่2 จดัอบรมเชงิปฏบิตักิารหลกัสตูรการผลติปลานิลในระบบการเลีย้งแบบไบโอฟลอค 

15,000                  ค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกายในการฝึกอบรม เชน่ หมวกคลุมผม รองเทา้บธู ถงุมอืผ้า

กิจกรรมที ่3 การพัฒนาการแปรรปูผลติภณัฑ์อาหารพรอ้มรบัประทานปลานิล 

6,800                    วสัดุเคร่ืองแต่งกายในศึกษาและพฒันาผลิตภณัฑ์ปลาแปรรูปพร้อมบริโภค

  (๑๓) วสัดุอาหาร กิจกรรมที ่3 การพัฒนาการแปรรปูผลติภณัฑ์อาหารพรอ้มรบัประทานปลานิล 

40,000                  วสัดุอาหารในศึกษาและพฒันาผลิตภณัฑ์ปลาแปรรูปพร้อมบริโภค

30,000                  ค่าวสัดุเกษตรอาหารในการฝึกอบรม

  (๑๕) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง

๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค

๒.๑ ค่าไฟฟา้ 

๒.๒ ค่าน้ าประปา 

๒.๓ ค่าบริการโทรศัพท ์

๒.๔ ค่าบริการไปรษณีย ์

๒.๕ ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม

๒. งบลงทนุ 7,025,000      
๒.๑ ค่าครภุณัฑ์ 5,225,000      
  (๑) ราคาตอ่หน่วยต่ ากวา่ ๑ ลา้นบาท
  (๒) ราคาตอ่หน่วยตัง้แต ่๑ ลา้นบาทขึน้ไป 5,225,000       
    (๑.๑) ครุภณัฑ์ส านกังาน
            (ระบรุายการ) 
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    (๑.๒) ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๓) ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๔) ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว กิจกรรมที ่3 การพัฒนาการแปรรปูผลติภณัฑ์อาหารพรอ้มรบัประทานปลานิล 
            (ระบรุายการ) 4,815,000             ครุภณัฑ์เคร่ืองแชเ่ยอืกแขง็ยิง่ยวด

410,000                ครุภณัฑ์แปรรูปอาหาร 
    (๑.๕) ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๖) ครุภณัฑ์กอ่สร้าง
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๗) ครุภณัฑ์การเกษตร
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๘) ครุภณัฑ์การศึกษา
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๙) ครุภณัฑ์การแพทย์
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๐) ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๑) ครุภณัฑ์โรงงาน
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๒) ครุภณัฑ์ส ารวจ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๓) ครุภณัฑ์กฬีา
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๔) ครุภณัฑ์ดนตรี
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๕) ครุภณัฑ์อาวธุ
            (ระบรุายการ) 
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    (๑.๑๖) ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๗) ครุภณัฑ์เคร่ืองจกัรกล
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๘) ครุภณัฑ์สนาม
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๙) ครุภณัฑ์กลาโหม
            (ระบรุายการ) 
๒.๒ ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 1,800,000      
  (๑) ราคาต่อหนว่ยต่ ากวา่ ๑๐ ล้านบาท กิจกรรมที ่1 การพัฒนาตน้แบบในการผลติปลานิลในระบบการเลีย้งแบบไบโอฟลอค (Biofloc)

1,800,000           ค่ากอ่สร้างบอ่เล้ียงปลาระบบไบโอฟลอค บอ่โพลีเอทลีีนอยา่งหนา เสริมโครงเหล็ก พืน้คอนกรีตเสริมเหล็กและอปุกรณ์
  (๒) ราคาต่อหนว่ยต้ังแต่ ๑๐ ล้านบาทขึน้ไป
    (๑.๑) ค่าทีดิ่น
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๒) ค่ากอ่สร้างอาคารทีพ่กัอาศัยและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๓) ค่าปรับปรุงอาคารกอ่สร้างทีพ่กัอาศัยและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๔) ค่ากอ่สร้างอาคารทีท่ าการและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๕) ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าการและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๖) ค่ากอ่สร้างอาคารการศึกษาและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๗) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๘) ค่ากอ่สร้างอาคารสาธารณสุขและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบรุายการ) 
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    (๑.๙) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๐) ค่ากอ่สร้างสนามกฬีาและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๑) ค่าปรับปรุงสนามกฬีาและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๒) ค่ากอ่สร้างระบบสาธารณูปโภค
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๓) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๔) ค่ากอ่สร้างแหล่งน้ า
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๕) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ า
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๖) ค่ากอ่สร้างทางและสะพาน
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๗) ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๘) ค่าบ ารุงรักษาทางและสะพาน
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๙) ค่าส ารวจออกแบบ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๒๐) ค่าควบคุมงาน
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๒๑) ค่าจา้งบริษทัทีป่รึกษา
            (ระบรุายการ) 
๓. งบเงนิอุดหนุน
๓.๑ เงินอดุหนนุทัว่ไป
 ๑) เงินอดุหนนุทัว่ไป :……..........................…….
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๓.๒ เงินอดุหนนุเฉพาะกจิ
 ๑) เงินอดุหนนุเฉพาะกจิ :…..................………..
๔. งบรายจา่ยอ่ืน
๔.๑ ........................................................................
หมายเหตุ
 ๑. เพ่ือประโยชน์ในการประมวลผลขอ้มลูใหจ้งัหวดัและกลุม่จงัหวดัใชท้ะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณเทา่น้ัน  
    กรณุาอยา่เพ่ิมประเภทรายการใหมโ่ดยไมจ่ าเปน็
  ๒. กรณีประสงค์จะเพ่ิมทะเบยีนประเภทรายการ ใหป้ระสานงานกับเจา้หน้าส านักงบประมาณทีร่บัผิดชอบจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัก่อน
  ๓. ตามแบบฟอรม์ฯ ใหเ้ลอืกเฉพาะ (ระบ)ุ งบรายจา่ย และรายการทีม่งีบประมาณเทา่น้ัน 
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ที่ กิจกรรม หน่วย จ ำนวน รำคำ/หน่วย
 จ ำนวนเงนิ

(บำท)
งบรำยจ่ำย-รำยกำร หน่วยด ำเนินงำน

รวมทั้งสิ้น 7,540,200     
กิจกรรมที่ 1 กำรพัฒนำต้นแบบในกำรผลิตปลำนิลในระบบกำรเลี้ยงแบบไบโอฟลอค (Biofloc) 1,800,000     มหำวิทยำลัยรำชภฏัสกลนคร
    ค่าก่อสร้างบอ่เล้ียงปลาระบบไบโอฟลอค บอ่โพลีเอทลีีนอย่างหนา เสริมโครงเหล็ก พื้นคอนกรีต
เสริมเหล็กและอุปกรณ์

บอ่ 6          300,000        1,800,000      ค่าที่ดินและส่ิงปลูก
สร้าง

กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏบิตัิกำรหลักสูตรกำรผลิตปลำนิลในระบบกำรเลี้ยงแบบไบโอฟลอค 290,200       มหำวิทยำลัยรำชภฏัสกลนคร
      ค่าสมมนาคุณวทิยากร บคุคลภายนอก 3 คน 2 วนัๆละ 6 ชม. ชั่วโมง 36        1,200           43,200          ค่าตอบแทน
      ค่าเบี้ยเล้ียงคณะท างานและนักศึกษาช่วยงาน 5 คนๆ ละ 240 บาท 30 วนั วนั 150      240             36,000          ค่าใช้สอย
      ค่าอาหารกลางวนั 150 คนๆละ 100 บาท ราย 150      100             15,000          ค่าใช้สอย
      ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 150 คนๆละ 25 บาท 2 มื้อ ราย 150      100             15,000          ค่าใช้สอย
      ค่าจ้างเหมาขนส่ง คร้ัง 10        1,500           15,000          ค่าใช้สอย
      ค่าพาหนะเดินทางส าหรับเกษตรกร คนละ 100 บาท ราย 150      100             15,000          ค่าใช้สอย
      ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม เล่ม 150      100             15,000          ค่าใช้สอย
      ค่าวสัดุเกษตรอาหารในการฝึกอบรม ชุด 150      200             30,000          ค่าวสัดุ
      ค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกายในการฝึกอบรม เช่น หมวกคลุมผม รองเทา้บธู ถุงมือผ้า ชุด 150      100             15,000          ค่าวสัดุ
      ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์ เช่น สารเคมีปรับสภาพน้ า ชุด 100      550             55,000          ค่าวสัดุ
      ค่าท าปา้ยเวทแีละปา้ยประชาสัมพนัธ์ ชุด 3          2,000           6,000            ค่าใช้สอย
      ค่าจ้างเหมาถ่ายท าวดีีทศัน์ วนั 3          5,000           15,000          ค่าใช้สอย
      ค่าวสัดุส านักงาน รายการ -       -              -               ค่าวสัดุ ตัดงบ
      ค่าวสัดุก่อสร้าง รายการ 1          15,000         15,000          ค่าวสัดุ

2

รำยละเอียดจ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย  
โครงกำรผลิตและแปรรูปปลำนิลคุณภำพสูงดว้ยระบบกำรเลี้ยงแบบไบโอฟลอค (Biofloc)

หน่วยงำนกำรด ำเนินกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร
งบประมำณ  7,550,000  บำท

1
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ที่ กิจกรรม หน่วย จ ำนวน รำคำ/หน่วย
 จ ำนวนเงนิ

(บำท)
งบรำยจ่ำย-รำยกำร หน่วยด ำเนินงำน

3 กิจกรรมที่ 3 กำรพัฒนำกำรแปรรปูผลิตภณัฑ์อำหำรพรอ้มรบัประทำนปลำนิล 5,450,000     มหำวิทยำลัยรำชภฏัสกลนคร

3.1 ศึกษำและพัฒนำผลิตภณัฑ์ปลำนิลแปรรปูพรอ้มบรโิภค 225,000       
      วสัดุอาหารในศึกษาและพฒันาผลิตภณัฑ์ปลาแปรรูปพร้อมบริโภค รายการ 1          40,000         40,000          ค่าวสัดุ
      วสัดุเคร่ืองแต่งกายในศึกษาและพฒันาผลิตภณัฑ์ปลาแปรรูปพร้อมบริโภค ชุด 34        200             6,800            ค่าวสัดุ
      วสัดุงานบา้นงานครัวในกิจกรรมศึกษาและพฒันาผลิตภณัฑ์ปลาแปรรูปพร้อมบริโภค รายการ 70        300             21,000          ค่าวสัดุ
      วสัดุวทิยาศาสตร์ในกิจกรรมศึกษาและพฒันาผลิตภณัฑ์ปลาแปรรูปพร้อมบริโภค ชุด 55        400             22,000          ค่าวสัดุ
      วสัดุก่อสร้างในกิจกรรมศึกษาและพฒันาผลิตภณัฑ์ปลาแปรรูปพร้อมบริโภค รายการ 1          15,000         15,000          ค่าวสัดุ
      วสัดุการศึกษาในกิจกรรมศึกษาและพฒันาผลิตภณัฑ์ปลาแปรรูปพร้อมบริโภค รายการ 1          23,650         23,650          ค่าวสัดุ
      ค่าจ้างเหมาตรวจวเิคราะหท์างวทิยาศาสตร์ รายการ 20        1,200           24,000          ค่าใช้สอย
      ค่าจ้างเหมาบริการขนส่ง คร้ัง 10        1,000           10,000          ค่าใช้สอย
      ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 5 คนๆ ละ 125 บาท 30 วนั วนั 30        625             18,750          ค่าตอบแทน
      ค่าเบี้ยเล้ียงคณะท างานและนักศึกษาช่วยงาน 4 คนๆ ละ 240 บาท 30 วนั วนั 120      240             28,800          ค่าใช้สอย
      ค่าตอบแทนนักวจิัยและผู้เชี่ยวชาญ คร้ัง 10        1,500           15,000          ค่าตอบแทน
3.2 จัดหำครภุณัฑ์เครือ่งท ำแหง้แบบแช่เยือกแข็ง 4,815,000     
      ครุภณัฑ์เคร่ืองแช่เยือกแข็งยิ่งยวด ชุด 1          4,815,000     4,815,000      ครุภณัฑ์
3.3  จัดหำชุดครภุณัฑ์แปรรปูอำหำร 410,000       
       ครุภณัฑ์แปรรูปอาหาร ชุด 1          410,000        410,000        ครุภณัฑ์
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