
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๘ 

เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  
อ าเภอศรีสชันาลัย  จังหวัดสุโขทัย 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  2,๘54,๖๐๐.-บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร และหมวด
อุดหนุนทั่วไปแยกเป็น 

แผนงานสาธารณสุข  (๐๐๒๒๐) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  (๐๐๒๒๑)   รวม   2,294,๖๐๐.-  บาท 
งบบุคลากร  (๕๒๐๐๐๐)      รวม      ๗๖๘,๖๐๐.-  บาท       

หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และ ค่าจ้างช่ัวคราว   รวม        ๗๖๘,๖๐๐.-    บาท 
ประเภทรายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (๕๒๒๐๐๐)  รวม        ๗๖๘,๖๐๐.-    บาท 

              ๑.  เงินเดือนพนักงาน  (๒๒๐๑๐๐)         จ านวน         ๕๘๐,๔๔๐.-   บาท 
                    -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลต าแหน่งผู้อ านวยการกอง  นักวิชาการส่งเสริม
สุขภาพ  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชุน จ านวน  3  อัตรา  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
        ๒. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน (๒๒๐๒๐๐)           จ านวน            ๙,๒๔๐.-   บาท 
  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาลและเงินเพ่ิมต่างๆที่พนักงานเทศบาล
เทศบาลมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย จ านวน ๑ อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
      ๓.  เงินประจ าต าแหน่ง  (๒๒๐3๐๐)           จ านวน          ๔๒,๐๐๐.-  บาท 
           -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนแก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
     ๔. ค่าจ้างพนักงานจ้าง(220๖00)           จ านวน       ๑๑๘,๙๒0.- บาท 
  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมทั้งเงินเลื่อนข้ันค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง ที่
ปฏิบัติหน้าที่ในกองสาธารณสุขฯ จ านวน ๑ อัตรา 
     ๕.เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง (๒๒๐๗๐๐)         จ านวน         ๑๘,๐๐0.-    บาท  
  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ในกองสาธารณสุขฯ  
จ านวน ๑ อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
        

งบด าเนินการ   (๕๓๐๐๐๐)      รวม ๑,305,๐๐๐.-บาท 
หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอย  และวัสดุ          รวม  ๑,305,๐๐๐.-  บาท   
ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทน (๕๓๑๐๐๐)   รวม       ๒๐,๐๐๐.-  บาท 

 ๑. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (๓๑๐๓๐๐)    จ านวน       ๒๐,๐๐๐.-  บาท    
                 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล  และพนักงาน
จ้าง  ที่ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ  ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้   



 ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย  (๕๓๒๐๐๐)    รวม     ๑,115,๐๐๐.-  บาท              
 ๑.  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (๓๒๐๑๐๐)    จ านวน    ๑๐๐,๐๐๐.-  บาท 
                - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน และจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

๒. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (๓๒๐๒๐๐)  จ านวน      ๕๐,๐๐๐.- บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลของเทศบาลหรือรับรองผู้

ที่มาเยี่ยมชมกิจการเทศบาล  ตรวจติดตามงาน  นิเทศงานและอ่ืนๆ ตั้งจากเงินรายได้ 
๓.  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ(๓๒๐๓๐๐)   

 รวม 935,๐๐๐.-บาท       
๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   จ านวน   ๑๐๐,๐๐๐.-  บาท       

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร   
เช่น  ค่าลงทะเบียนอบรม สัมมนา ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศ
ยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา และอ่ืนๆ  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้    
  ๓.2 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐.-  บาท 
  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
  ๓.3 โครงการดูแลผู้สูงอายุรยะยาว   จ านวน    ๕๐,๐๐๐.-  บาท 
  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 
  ๓.4 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมสุนัขจรจัด  

จ านวน    ๕๐,๐๐๐.-  บาท  
  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า      ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
  ๓.5 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และศึกษาดูงาน จ านวน  ๓๐๐,๐๐๐.-  บาท 
  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และศึกษาดูงาน      ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
  ๓.6 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน จ านวน   ๖๐,๐๐๐.-  บาท 
  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

๓.7 โครงการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยส าหรับผู้สูงอายุ  
จ านวน   2๐,๐๐๐.-  บาท 

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย
ส าหรับผู้สูงอายุ เช่น อบรมช่างเทศบาล  ช่างในชุมชน ผู้ดูแลผู้ป่วย เป็นต้น  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 



๓.8 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม  
จ านวน    ๖๐,๐๐๐.-  บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน  
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     

๓.9  โครงการชุมชนปลอดขยะ    จ านวน    5๐,๐๐๐.-  บาท        
                     -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการชุมชนปลอดขยะ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
   ๓.๑0 โครงการพัฒนาตลาดสด    จ านวน    ๒๕,๐๐๐.-  บาท 
   -  เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการพัฒนาตลาดสด   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
  ๓.๑1 โครงการผลิตน้ าชีวภาพเพื่อบ าบัดน้ าเสีย    จ านวน    ๑๐,๐๐๐.-  บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการผลิตน้ าชีวภาพเพื่อบ าบัดน้ าเสีย  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

  ๓.12  โครงการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารและแผงลอย  จ านวน    ๑๐,๐๐๐.-  บาท        
                     -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารและแผงลอย   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
  ๓.๑3 โครงการคาร์บอนฟุตพริ้น    จ านวน    2๐,๐๐๐.-  บาท 
  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการคาร์บอนฟุตพริ้น  ตั้งจ่ายจากเงิน 
รายได้ 
  ๓.๑4 โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  

จ านวน    5๐,๐๐๐.-  บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
  ๓.15 โครงการเตรียมความพร้อมการคุ้มครองชีวิตผู้สูงอายุ(และทุกคน)ล่วงหน้าในสถานการณ์ที่
มีภัยพิบัติ       จ านวน   3๐,๐๐๐.-  บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมการคุ้มครองชีวิตผู้สูงอายุ
(และทุกคน)ล่วงหน้าในสถานการณ์ที่มีภัยพิบัติ   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
  ๔.ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    จ านวน   ๓๐,๐๐๐.-  บาท  
  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น
คอมพิวเตอร์    ครุภัณฑ์ส านักงาน  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ฯลฯ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ  ที่มีจ านวนเงินไม่เกิน 
๕,๐๐๐.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 
 ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุ  (๕๓๓๐๐๐)         รวม  ๑7๐,๐๐๐.- บาท 

๑.ค่าวัสดุส านักงาน  (๓๓๐๑๐๐)     จ านวน    ๓๐,๐๐๐.-  บาท 
    -  เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระดาษ  ปากกา  เครื่องเขียนต่าง ๆ แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ  เป็นต้น   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    



          ๒. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  (๓๓๐๓๐๐)    จ านวน    ๓๐,๐๐๐.-  บาท 
                -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ  เช่น  น้ าดื่ม  แก้วน้ า จานรอง ถาด ถ้วยชาม  
ช้อนส้อม ถ้วยกาแฟ คูลเลอร์ กระติกน้ า ถังแก๊ส มีด ผ้าปูโต๊ะและอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
 
 ๓. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (๓๓๑๑๐๐)   จ านวน    ๓๐,๐๐๐.-  บาท  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จัดท าป้ายโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์  จัดท าสื่อแผ่นพับ รูปถ่ายที่มาจากการล้างอัดขยายจากกล้องดิจิตอล  วิดีโอเทป  ถ่านใส่กล้อง
ถ่ายรูป  เอกสารเผยแพร่อื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

๔.ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  (๓๓๑๔๐๐)    จ านวน   ๘๐,๐๐๐.-  บาท             
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์

หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์  ตลับหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์  แผ่นกรองแสง  กระดาษต่อเนื่อง และ
อ่ืนๆ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

  
งบลงทุน         รวม  10๑,๐๐๐.- บาท 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     รวม   10๑,๐๐๐.-  บาท 
 ค่าครุภัณฑ์ (๕๔๑๐๐๐)       รวม   ๑01,๐๐๐.-  บาท 
 ประเภทรายจ่าย  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (๔๑๑๘๐๐)  รวม     ๕๐,๐๐๐.-  บาท 

๑.เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่นคอมพิวเตอร์   
ครุภัณฑ์ส านักงาน  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ฯลฯ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ  ที่มีจ านวนเงินเกิน ๕,๐๐๐.-บาท    
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (๔๑๑๖๐๐)   รวม   ๒๕,๐๐๐.-  บาท 
 ๑. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค  ส าหรับงานประมาณมวล จ านวน ๑ เครื่อง 
จ านวน ๒๕,๐๐๐.- บาท  โดยมีคุณสมบัติไม่น้อยหรือไม่น้อยกว่า 
 -  หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core)ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่
น้อยกว่า ๒.๒ GHz จ านวน ๑ หน่วย 
 -  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๗๕๐ GB จ านวน ๑ หน่วย 
 -  มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว 
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน ๑ หน่วย 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
 -  สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (๘๐๒.๑๑b/g/n)และBluetooth) 
 -  มีการรับประกันการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปี ๒๕๕๗   



- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
    (จากแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)  ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง
การบริหาร และการพัฒนาบุคลกรท้องถิ่น ข้อ ๕.๒  แนวทางพัฒนา พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ บุคลากร  
และการบริการประชาชาชน หน้า  ๑๔๘)   
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (๔๑๑๗๐๐)   รวม  ๒๖,๐๐๐.-  บาท 
  ๑. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จ านวน ๑ เครื่อง  เพ่ือใช้ในการน าเสนอ
ผลงานและอ่ืนๆ  จ านวน    ๒๖,๐๐๐.-บาท   มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่า 
  (๑) ระดับความระเอียด เป็นความระเอียดของจอภาพ (Resolution)  ๑๙๒๐×๑๐๘๐  
พิกเซล 
  (๒) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ า ๔๐ นิ้ว 

 (๓) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
  (๔) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า ๒ ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง 

(๕) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า ๑ ช่องสัญญาณ รองรับระบบไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนต์ 
  (๖) ช่องการเชื่อมต่อแบบ AV,DVD Component 
  (๗) ระบบปรับภาพอัตโนมัติ (Picture Sensor) 
  (๘) มีการรับประกันการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคามาตรฐานและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED 
TV) ของส านักงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  
   (จากแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)  ยุทธศาสตร์ที่  ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลกรท้องถิ่น ข้อ ๕.๒  แนวทางพัฒนา พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ 
บุคลากร  และการบริการประชาชาชน หน้า  ๑๔๘)   
  - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 
งบเงินอุดหนุน  (๕๖๐๐๐๐)        รวม  ๑๒๐,๐๐๐.-  บาท       
 หมวดเงินอุดหนุน (๕๖๑๐๐๐)        รวม    ๑๒๐,๐๐๐.-   บาท 

ประเภทรายจ่าย เงินอุดหนุนเอกชน (๖๑๐๓๐๐)   จ านวน   ๑๒๐,๐๐๐.-   บาท 
๑,อุดหนุนหน่วยบริการสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว    

จ านวน   ๑๒๐,๐๐๐.-   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหน่วยบริการสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

 
 
 
 

 



งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  (๐๐๒๒๓)  รวม 560,๐๐๐.- บาท 
งบด าเนินงาน   (๕๓๐๐๐๐)      รวม  56๐,๐๐๐.- บาท 

หมวดค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  และค่าวัสดุ       รวม   56๐,๐๐๐.-  บาท 
ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย  (๕๓๒๐๐๐)     รวม      ๒๕๐,๐๐๐.-  บาท 

 ๑.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (๓๒๐๑๐๐)   จ านวน  ๒๐๐,๐๐๐.-  บาท   
  -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการค่าจ้างเหมาบริการป้องกันและระงับโรคติดต่อ งานบริการ
สาธารณสุขอื่น และค่าบริการอ่ืนๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

๒. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน    จ านวน    ๕๐,๐๐๐.-  บาท  
  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง เครื่องพ่นหมอกควัน  เครื่องพ่นยา และอ่ืนๆ เพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ  ที่มีจ านวนเงินไม่
เกิน ๕,๐๐๐.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุ  (๕๓๓๐๐๐)     รวม     ๓๑๐,๐๐๐.-  บาท 
๑. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (๓๓๐๗๐๐)    จ านวน   ๖๐,๐๐๐.-  บาท     

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  สายไมล์  เพลา  
ตลับลูกปืน  น้ ามันเบรก    หัวเทียน  ไขควง  น็อตและสกรู  กระจกมองข้างรถยนต์  หม้อน้ ารถยนต์  กันชน
รถยนต์  เบาะรถยนต์  ฟิล์มกรองแสง  เข็มขัดนิรภัย และอ่ืนๆ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
 ๒. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (๓๓๐๘๐๐)   จ านวน  ๑๕๐,๐๐๐.- บาท    
       - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ ามันดีเซล  น้ ามันก๊าด  น้ ามันเบนซิน  น้ ามัน
เตา  ถ่าน  แก๊สหุงต้ม  น้ ามันจาระบี  น้ ามันเครื่อง ส าหรับ เครื่องพ่นหมอกควัน  เครื่องพ่นยา  และอ่ืนๆ  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้    

๓. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  (๓๓๐๙๐๐)  จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐.-บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์           

ชุดเครื่องมือผ่าตัดสัตว์ ชุดเครื่องมือควบคุมสัตว์  และเวชภัณฑ์ส าหรับสัตว์  ส าหรับควบคุมและป้องกันโรค    
ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
 
 

 

 

 

 

 


