การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินบํารุงกรมอนาม ัย
ครงที
ั้ ่ 1/2562
ว ันศุกร์ท ี่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 14.00 น.
ั้ 2 อาคาร 5 กรมอนาม ัย
ณ ห้องประชุมกองคล ัง ชน

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- คําสั่งกรมอนามัยที่ 765/2562 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
เงินบํารุงของกรมอนามัย

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 16 ตุลาคม 2561

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.1 รายละเอียดการจ ัดสรรเงินบํารุง ปี งบประมาณ 2562
ยอดคงเหลือยกมา 1 ต.ค. 61
ประมาณการรายได้ ปี 2562
อนุมัตแิ ผนให้ หน่ วยงาน 5 หน่ วยงาน

52,397,597.33 บาท
23,370,700.00 บาท
17,516,729.00 บาท

3.2 ผลเบิกจ่ายเงินบํารุงตามแผน/นอกแผน ปี งบประมาณ 2562
หน่วยงาน

ประมาณการ
รายร ับปี 2562

อนุม ัติแผน
ปี 2562

PO

เบิกจ่าย

คงเหลือ

ศูนย์ห ้องปฏิบัตก
ิ ารฯ

15,000,000.00

8,048,729.00

3,251,462.50

4,356,735.48

440,531.02

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กฯ

6,250,700.00

7,700,000.00

-

7,295,763.88

404,236.12

สํานักทันตสาธารณสุข

1,020,000.00

621,500.00

-

575,881.38

45,618.62

กองกิจกรรมทางกายฯ

700,000.00

424,500.00

-

312,150.00

112,350.00

สํานักโภชนาการ

400,000.00

722,000.00

-

713,011.94

8,988.06

-

-

-

895,106.24

-

23,370,700.00

17,516,729.00

3,251,462.50

14,148,648.92

1,011,723.82

นอกแผน
รวม

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 การทบทวนเกณฑ์ในการพิจารณาใชเ้ งินบํารุงกรมอนาม ัย

1. กรณีเปนภารกิจหลักของหนวยงาน (กรมอนามัย)
2 . กรณีที่ไมสามารถเบิกจายจากเงินงบประมาณได
3. กรณีเปนครุภัณฑราคาตอหนวยเกิน ๕,๐๐๐ บาท ที่ไมไดขอตั้งงบประมาณไวแตมีความจําเปนตองใช
ปฏิบัติงาน
4. กรณีเปนภารกิจสําคัญเรงดวนและเปนงานที่ตองสนองนโยบายของกรมอนามัยและกระทรวง หากไม
ดําเนินการจะทําใหเกิดความเสียหายได
5. งบประมาณรายจายสามารถใชจายได ½ ของเงินคงเหลือฝากคลัง แตไมเกินรายรับของเงินบํารุงรวมที่
จัดเก็บไดในแตละป หากมีความจําเปนใหพิจารณาเปนราย ๆ ไป
6. กําหนดแนวทางปฏิบัติการเบิกจายเงินบํารุงใหถือปฏิบัติแนวทางเดียวกันกับเงินงบประมาณกลาวคือ
ใหกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในกันยายนของทุกปหากดําเนินการไมทันใหถือวารายการนั้นเปนอันพนไป
7. ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๖๑ เปนตนไป แผนเงินบํารุงจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
เงินบํารุงของกรมอนามัย และหากหนวยงานใดจะขออนุมัติเงินบํารุงนอกแผนจะตองเสนอขอความ
เห็นชอบตอคณะกรรมการบริหารเงินบํารุงกรมอนามัยผานอธิบดีกรมอนามัย

้ นบํารุงกรมอนามัย ปี งบประมาณ 2563
4.2 การขอใชเงิ
จากหน่วยงานต่าง ๆ
- รายละเอียดได ้เงินบํารุง ปี งบประมาณ 2562
ยอดคงเหลือยกมา 1 ต.ค. 61
บวก รายได้ ระหว่ างปี
27,103,727
ดอกเบีย้ รั บและเบิกเกินส่ งคืน
206,887.08
รวมรายได้ เงินบํารุ ง
หัก เบิกจ่ าย
รอเอกสารวางเบิกจาย คาจางเหมาบุคคลภายนอกจาก GFMIS
เงินบํารุ งคงเหลือ
หัก Po
เงินบํารุ งคงเหลือที่จัดสรรได้

52,397,597.33
27,310,614.08
79,708,211.41
14,148,648.92
(300,737.56)
65,559,562.49

3,251,462.50
62,308,099.99

กรมอนามัย
รายละเอียดรายได้เงินบํารุง งบประมาณ 2562
รายละเอียดรายได้

เดือน
ตรวจวิเคราะห์_ศูนย์ห้อง
กย.61

2,043,835.00

ตรวจวิเคราะห์_สํานัก ภ.
-

ค่าทําฟัน_สํานักทันตฯ ค่าบริการfitness_กองกิจ. สถาบันพัฒนาเด็กแห่งชาติ

เบิกเกินส่งคืน

80,910.00

37,100.00

627,370.00

7,750.66

ตค.61

1,295,616.00

168,900.00

76,310.00

40,600.00

522,500.00

14,278.54

พย.61

1,275,060.00

28,700.00

68,310.00

36,900.00

555,100.00

10,010.92

ธค.61

1,188,970.00

61,100.00

31,900.00

28,000.00

544,450.00

7,878.18

มค.62

1,710,355.00

49,900.00

27,710.00

58,200.00

508,250.00

6,995.68

กพ.62

1,667,965.00

6,100.00

60,330.00

37,400.00

548,850.00

8,833.82

มีค.62

1,593,910.00

22,100.00

112,743.00

50,700.00

429,550.00

เมย.62

1,446,321.00

7,400.00

71,110.00

49,500.00

674,950.00

พค.62

1,702,125.00

24,700.00

130,340.00

41,300.00

มิย.62

1,323,625.00

2,100.00

102,543.00

กค.62

1,667,575.00

28,500.00

สค.62

1,752,484.00
18,667,841.00

รวม

ดอกเบี�ยรับ

รวม

0

2,796,965.66
-

2,118,204.54
1,974,080.92

3,845.43

1,866,143.61
2,361,410.68

42.00

2,329,520.82

-

2,209,003.00

23,986.15

-

2,273,267.15

634,700.00

8,480.65

-

2,541,645.65

46,700.00

483,500.00

16,795.12

128,520.00

36,900.00

508,200.00

19,272.48

-

2,388,967.48

2,000.00

129,640.00

31,000.00

482,300.00

74,521.68

-

2,471,945.68

401,500.00

1,020,366.00

494,300.00

6,519,720.00

198,803.88

4,195.77

8,083.20

1,979,458.89

27,310,614.08

้ นบํารุงกรมอนามัย ปี งบประมาณ 2563
4.2 การขอใชเงิ
จากหน่วยงานต่าง ๆ
- ประมาณการรายได ้เงินบํารุง ปี งบประมาณ 2563

ปี 2561
หน่วยงาน

ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ

รับจริง

ประมาณการ

รับจริง

ประมาณการ

ศูนย์ห ้องปฏิบัตก
ิ ารฯ

12,000,000

19,189,155.50

15,000,000

18,667,841

15,000,000

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
ฯ

6,361,300

6,456,300

6,250,700

6,519,720

5,879,653

สํานักทันตสาธารณสุข

800,000

1,110,728

1,020,000

1,020,366

1,200,000

กองกิจกรรมทางกายฯ

720,000

594,400

700,000

494,300

600,000

สํานักโภชนาการ

400,000

366,620

400,000

401,500

500,000

รวม

20,281,200

27,717,203.50

23,370,700

27,103,727

23,179,653

รับจริง

้ นบํารุงกรมอนามัย ปี งบประมาณ 2563
4.2 การขอใชเงิ
จากหน่วยงานต่าง ๆ
้ นบํารุงจากหน่วยงานต่าง ๆ
- รายการขอใชเงิ
หน่วยงาน

ประมาณการรายได้ ปี 2563

จํานวนเงินทีข
่ ออนุม ัติ

ศูนย์ห ้องปฏิบัตก
ิ ารกรมอนามัย

15,000,000

8,751,045

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

5,879,653

9,180,264

สํานักทันตสาธารณสุข

1,200,000

1,032,000

กองกิจกรรมทางกายเพือ
่ สุขภาพ

600,000

342,468

สํานักโภชนาการ

500,000

1,009,270

รวม

23,179,653

20,315,047

ลําดับ

รายการ
สํานักทันตสาธารณสุข
1 ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
2 ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์ทันตกรรม
รวมรายการจ่าย

แผน/ผล การใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2562
สําหรับสิ�นปี งบประมาณ 30 กันยายน 2562
วงเงินที�อนุมัติตามแผน
หน่วยนับ
จํานวนเงิน

ยอดเงิน PO
(ยกไป63)

จ่าย

3 รายการ
4 รายการ

291,500.00
330,000.00
621,500.00

252,354.45
323,526.93
575,881.38

สํานักโภชนาการ
1 ค่าครุภัณฑ์
2 ค่าบํารุงรักษา ค่าจ้างสอบเทียบ
3 ค่าตอบแทนนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
รวมรายการจ่าย

1 รายการ
5 ครั�ง
12 เดือน

350,000.00
315,000.00
72,000.00
737,000.00

348,820.00
312,177.38
52,014.56
713,011.94

กองกิจกรรมทางกายเพื�อสุขภาพ
1 ค่าครุภัณฑ์
รวมรายการจ่าย

7 รายการ

424,500.00
424,500.00

312,150.00
312,150.00

ศูนย์ห้องปฏิบัติการ กรมอนามัย
1 ค่าวัสดุ
2 ค่าจัดส่งภาชนะ
3 ค่าจ้างสอบเทียบ ค่าซ่อมครุภัณฑ์
4 ค่าตอบแทนนักวิทยาศาสตร์การแพทย์

59 รายการ
12 เดือน

6,000,000.00
840,000.00
900,000.00
66,000.00

3,251,462.50

2,819,378.88
320,290.00
899,937.60
66,000.00

5 ค่าครุภัณฑ์

6 รายการ
รวมรายการจ่าย

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
1 ค่าตอบแทนค่าจ้างบุคคลภายนอก
*พนักงานกระทรวง 16 คน
*จ้างบุคคลภายนอก 37 คน
*เงินสบทบกองทุนประกันสังคม(ส่วนนายจ้าง)
12 เดือน
*เงินสบทบสํารองเลี�ยงชีพ(พนักงานกระทรวง)
12 เดือน
2 ค่าวัสดุอุปโภคบริโภค(อาหารสด), ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม, นม, งานบ้านงานครัว
3 ค่าวัสดุการแพทย์
4 ค่าครุภัณฑ์
4 รายการ
5 ค่าเคลือบฟลูออไร
1 รายการ
รวมรายการจ่าย
เลขานุการกรม (นอกแผน)
1 ค่าจ้างทําผ้าม่าน
2 ซื�อตะเก้าอี�ผู้บริหาร
3 ค่าจ้างปรับปรุงกั�นห้องประชุม
รวมรายการจ่าย
รวมจํานวนเงินเบิกทั�งสิ�น

1 งาน
2 งาน
1 งาน

251,129.00
8,057,129.00

3,251,462.50

251,129.00
4,356,735.48

5,983,554.72
1,794,600.00
4,163,520.00
89,772.00
29,208.00
1,502,900.00
10,000.00
47,000.00
63,000.00
7,700,000.00

1,198,949.16
9,960.00
40,300.00
63,000.00
7,295,763.88

18,000.00
33,000.00
844,106.24
895,106.24

18,000.00
33,000.00
844,106.24
895,106.24
14,148,648.92

สรุปยอดเงินที�แจ้งขอใช้เงินบํารุงจากหน่วยงาน ประจําปี 2563
สํานัก/กอง/กลุ่ม
จํานวนเงินที�ขอจัดสรร ค่าตอบแทน
งานจ้าง/งานก่อสร้าง
สํานักทันตสาธารณสุข
1,032,000.00
240,000.00
สํานักโภชนาการ
1,009,270.00
57,600.00
กองกิจกรรมทางกายเพื�อสุขภาพ
342,468.00
ศูนย์ห้องปฏิบัติการ
8,751,045.00 1,579,800.00
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
9,180,264.00 7,210,464.00
20,315,047.00 9,087,864.00
-

ค่าใช้สอย
352,000.00
350,000.00
1,500,000.00
60,000.00
2,262,000.00

ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายพื�นฐานศูนย์เด็กเล็ก
420,000.00
5,000,000.00
1,533,500.00
6,953,500.00
-

ครุภัณฑ์
20,000.00
601,670.00
342,468.00
671,245.00
376,300.00
2,011,683.00

รวม
1,032,000.00
1,009,270.00
342,468.00
8,751,045.00
9,180,264.00
20,315,047.00

กรมอนามัย งบประมาณป 2563
แผนการรับ-จายเงินบํารุง ป 2563 ครั้งที่ 1
สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
รายการ

ลําดับ
ที

รายรับ
ป 2562

แผนการจายป 2563
หนวยนับราคาตอหนวย เงิน/บาท

1

หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหปริมาณฟลูออไรด

2

คาใชจายในหองปฏิบัติงานตรวจวิเคราะหปริมาณฟลูออไรดในตัวอยางน้ําบริโภค/ยาสีฟน/ตัวอยางนม ตัวอยาง
ตัวอยางปสสาวะและตัวอยางอืน ๆ
คาสารเคมี
คาวัสดุและอุปกรณวิทยาศาสตร
คาสอบเทียบเครืองมือวิทยาศาสตร
คาทดสอบความชํานาญทางหองปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตรการแพทย จํานวน 2 ครั้ง
คาซอมบํารุงรักษาเครืองมือวิทยาศาสตรและอุปกรณตาง ๆในหองปฏิบัติการ
คาน้ํากลัน
คาจัดซื้อตัวอยางทดสอบ (ยาสีฟน น้ําบริโภค นม ปสสาวะอางอิง)
คาจัดซื้ออุปกรณทําความสะอาดเครืองมือวิทยาศาสตรและอืน ๆ
หองปฏิบัติการทดสอบคุณภาพแปรงสีฟน
200
คาจัดซื้อตัวอยางแปรงสีฟนเพื่อการทดสอบและติดตามคุณภาพ

1,200,000.00 4,000

เหตุผลและความจําเปน

222,000
ใชเปนคาใชจายสําหรับหองปฏิบัติการตรวจวิเคราะห
ฟลูออไรดในตัวอยางน้ํา นม และยาสีฟน เพื่อเปนการ
สนับสนุนงานคุมครองผูบริโภคและเฝาระวัง ดานทันต
สุขภาพแกผูบริโภค

70,000
ใชเปนคาจัดซื้อตัวอยางแปรงสีฟนทางหองปฏิบัติการ เพื่อ
ทดสอบคุณภาพแปรงสีฟนและ

ตัวอยาง

ตรวจวิเคราะหแปรงติดดาว กรมอนามัย และตรวจวิเคราะหคุณภาพแปรงสีฟน
คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณสํานักงานและซอมบํารุงรักษาเครื่องมือ
วิทยาศาสตรในหองทดสอบคุณภาพแปรงสีฟน ตลอดจนคา
สอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร

คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณวิทยาศาสตร
คาสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร
คาทดสอบความชํานาญ
คาซอมบํารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตรและอุปกรณตาง ๆในหองปฏิบัติการ
คาซอมแซมและปรับปรุงหองปฏิบัติการ
คาจัดซื้อตัวอยางแปรงติดดาวและตัวอยางแปรงสีฟนที่วางจําหนายทั่วไปในทองตลาด
เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้นในหองปฏิบัติการ

2 เครื่อง

10,000

20,000

วัสดุอุปกรณอื่นๆที่จําเปนในหองปฏิบัติการตรวจวิเคราะห
คุณภาพแปรงสีฟน
เพือควบคุมอุณหภูมิในหองปฏิบัติการใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากล

4
5

คาวัสดุทันตกรรม อุปกรณ เครื่องมือทันตกรรม และเวชภัณฑสําหรับการ
ใหบริการแกผูรับบริการในคลินิก
คาจางทํา LAB ฟนเทียม

6

คาซอมครุภัณฑทันตกรรม คาวัสดุ อุปกรณ ในการซอมบํารุง ของคลินิกสงเสริม
สุขภาพชองปากและทันตกรรมปองกัน เพื่อใหพรอมใชงานตลอดเวลา

7

คาจางเหมาผูชวยทันตแพทยปฏิบัติงานในคลินิก 2 คน อัตราเงินเดือน 10,500
บาท เปนเวลา 12 เดือน

รวมเปนเงินทังสิน

หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหปริมาณฟลูออไรดและหองปฏิบัติการทดสอบ
รายไดป 2562= 804,913.- บาท

2

คน

350,000

350,000

80,000

80,000

50,000

50,000

เปนคาซอมครุภัณฑทันตกรรมที่ชํารุดเนื่องจากการใชงาน
ตามปกติ เชน อุปกรณที่ชํารุดของยูนิตทําฟน เครื่องอบแกส
เครื่องปมลม และวัสดุสํานักงานที่ใชในคลินิก เชน แฟมคนไข
ใบสั่งยา ไสกรองเครื่องกรองน้ําดื่มในคลินิก และวัสดุอื่นๆ ที่
จําเปน

10,000

240,000

เพิ่มจํานวนยูนิตที่ใหบริการจากเดิม 2 ยูนิต เปน 4 ยูนิตและ
ขยายเวลาการใหบริการเปนคลินิกเต็มเวลา (เชา,บาย)

1,032,000

ใชในการใหบริการในคลินิกสงเสริมสุขภาพชองปาก
และทันตกรรมปองกัน
ใชในการใหบริการในคลินิกสงเสริมสุขภาพชองปาก
และทันตกรรมปองกัน

เอกสารแนบที่ ๑

ลําดับที่

รายการ

งบประมาณ ป ๒๕๖๓
แผนรับ - จายเงินบํารุง ป ๒๕๖๓
หนวยงาน สํานักโภชนาการ
แผนขอใชเงินบํารุง ป ๒๕๖๓
ประมาณการรายรับ ป ๒๕๖๓
เหตุผลและความจําเปนของหนวยงาน
รายการ
หนวยนับ ราคาตอหนวย จํานวนเงิน
500,000.00
1 ชุด
294,250
294,250 เพื่อใชในการสกัดไขมัน คอเลสเตอรอล วิตามินเอ วิตามิน
อี เบตาแคโรทีน ในตัวอยางอาหารสําหรับศึกษาวิจัย
จัดทําฐานขอมูลคุณคาทางโภชนาการเพื่อสนับสนุนการ
จัดทํา Big data center

1

รายรับปงบประมาณ ๒๕๖๓
เครื่องเขยากรวยแยก (Multi tube-vortex
mixer)

2

ชุดกรองน้ําเบื้องตน

1 ชุด

46,010

46,010 ทดแทนเครื่องเดิมที่ใชมานานกวา 8 ป ซึ่งตัวถังที่เปน
แสตนเลสเริ่มพุเปนรูเล็กๆ คลายตามด ทําใหน้ําที่กักเก็บ
ในถังหยดตลอดเวลา ทําใหเครื่องทํางานไดไมเต็มที่และไม
สามารถซอมได

3

ตูแชตัวอยาง 2 ประตู

1 ตู

27,820

27,820 ทดแทนเครื่องเดิมที่ใชมานานกวาเวลา 20 ป ขอบประตู
ยางเสื่อมสภาพไมยึดเกาะทําใหประตูปดไมสนิท ตูจึงไม
สามารถเก็บความเย็นไดดี รวมถึงบริษัทผูจําหนายเลิก
ผลิตอะไหลไปแลว

4

คาบํารุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือและ
อุปกรณทางวิทยาศาสตร

30 เครื่อง

350,000

350,000 เครื่องมือวิทยาศาสตรเปนปจจัยหลักในการตรวจ
วิเคราะหทางหองปฏิบัติการ จึงจําเปนตองมีการซอม
บํารุงและสอบเทียบเพื่อใหเครื่องมืออยูในสภาพดี
ยืดอายุการใชงานของเครื่องและ พรอมใชงานตลอดเวลา
สงผลใหผลการตรวจวิเคราะหมีความถูกตองแมนยํา
นาเชื่อถือ

5

คาตอบแทนนักวิทยาศาสตรการแพทย
เดือนละ 1,200 บาท/คน

4 คน

14,400

57,600 การวิเคราะหสารอาหารดานหองปฏิบัติการ ในการ
วิเคราะหจําเปนตองใชสารเคมีที่รุนแรงซึ่งไดแก สารระเหย
กรดเขมขน ดางเขมขน สงผลใหผูปฏบัติงานรับสารเคมี
จาการปฏิบัติทุกครั้งที่ทําการวิเคราะหสารอาหาร

6

โปรเจคเตอร

1 เครื่อง

45,000

45,000 ทดแทนเครื่องที่ใชอยูในหองประชุมสํานักโภชนาการ ที่ใช
งานมามากกวา ๕ ป เพื่อประสิทธิภาพในการประชุม

7

Multimedia Speaker with Bluetooth

1 ชุด

2,990

2,990 เปนชุดลําโพงเชื่อมตอคอมพิวเตอร ใชในหองประชุมสํานัก
โภชนาการ ซึ่งเดิมไมมีลําโพงเสียงเชื่อมตอกับ
คอมพิวเตอรภายในหองประชุม ทําใหการประชุมไมมี
ความสะดวก เมื่อตองใชไฟลเสียง หรือนําเสนอ
ภาพประกอบเสียงในขณะประชุม

8

เลเซอรพอยเตอร

2 ชิ้น

1,450

9

ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 120 เซนติเมตร

4 ตู

4,500

2 เครื่อง

24,600

10 เครื่องทําลายเอกสาร

2,900 เพื่อการนําเสนอแบบมืออาชีพ เปนอุปกรณไรสายทําให
เกิดความคลองตัวในการนําเสนองาน
ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใชงานมากกวา ๕ ป
18,000 จัดเก็บหนังสืออางอิงของสํานักโภชนาการ ที่ยายมาจาก
ศูนยสารนิเทศโภชนาการ อมร นนทสุต
49,200 เนื่องจากสํานักโภชนาการไมเคยมีเครื่องทําลายเอกสาร
ทําใหเกิดความไมสะดวกในการทําลายเอกสารที่ไม
สามารถใชงานตอไปได เนื่องจากเอกสารบางอยางมี
เนื้อหาสาระที่ตองทําลายกอนการทิ้ง เครื่องทําลาย
เอกสารจึงมีความจําเปนและความสําคัญมาก

11 เครื่องพิมพดีดไฟฟา

1 เครื่อง

22,500

22,500 เพื่อใชทดแทนเครื่องเดิมที่มีอยูซึ่งมีอายุการใชงานมากกวา
5 ป ปจจุบันชํารุดเสียหายอยางมาก การซอมบํารุง
อะไหลหาซื้อยาก มีความจําเปนในการใชพิมพบัตรกรม
อนามัย ใชพิมพแกไขเอกสารกรณีเล็กนอย และใชเติมคํา
หรือกรอกขอมูล กรณีแบบฟอรมตางๆ มีมีปริมาณไมมาก
แตมีความจําเปนเนื่องจากสะดวกและรวดเร็ว

12 ตูเย็นขนาด 17.3 คิว 3 ประตู ระบบละลาย
น้ําแข็งอัตโนมัติ

1

40,000

40,000

เก็บอาหารสดที่ใชเปนวัตถุดิบในการจัดแสดงนิทรรศการ
ดานอาหารและโภชนาการ

13 เครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร แบบดิจิทัล

3

9,000

27,000

14 เครื่องวัดความหวาน (Brix Refractometer)
แบบดิจิทัล
15 เครื่องวัดความเค็ม (Salt meter) แบบดิจิทัล
16 เครื่องชั่งอาหารดิจิทัลแบบตั้งโตะ ขนาด 5
กก.
17 เครื่องตรวจวิเคราะหองคประกอบในรางกาย
TANITA แบบที่มีการแสดงผล Visceral Fat

1

2,000

2,000

ตรวจสอบอุณหภูมิในอาหาร วาอยูในระดับที่สามารถ
ควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่เปนอันตราย
วัดปริมาณน้ําตาลในเครื่องดื่มรสหวานประเภทตางๆ

1
1

2,000
2,000

2,000
2,000

วัดความเค็มในอาหารประเภทตางๆ
ชั่งน้ําหนักอาหารเพื่อคํานวณคุณคาทางโภชนาการ

2

10,000

20,000

สําหรับใหบริการตรวจวิเคราะหองคประกอบในรางกาย
นอกสถานที่ หรือใชสําหรับงานวิจัย โดยเครื่องสามารถ
เคลื่อนยายไดสะดวก เนื่องจากมีขนาดเล็กและน้ําหนักเบา

รวม

500,000.00

1,009,270

เอกสารแนบที่ ๑

ลาดับที่

รายการ
รายรับปีงบประมาณ 2563

1

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดา ชนิด network

2

ตู้ทาน้าร้อน-น้าเย็น

งบประมาณ ปี 2563
แผนรับ - จ่ายเงินบารุง ปี 2563
หน่วยงาน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
แผนขอใช้เงินบารุง ปี 2563
ประมาณการรายรับ ปี 2563
รายการ
เหตุผลและความจาเป็นของหน่วยงาน
หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย จานวนเงิน
600,000.00
1 เครือ่ ง
15,000
15,000 เนื่องจากเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ภายในกองฯ
ไม่เพียงพอต่อการใช้งานและเครือ่ งเก่า ชารุดเสียหาย
3 เครือ่ ง
13,300
13,300 เนื่องจากตู้ทาน้าเย็นของกองฯชารุด
เสียหายไม่สามารถใช้งานได้และเพื่อ
สาหรับให้ผู้ใช้บริการห้องออกกาลังกายใช้งาน

3

อุปกรณ์ออกกาลังกายสาหรับห้องฟิตเนส
และประกอบการสอนกิจกรรมกลุ่ม
- อุปกรณ์สร้างกล้ามเนื้อ
- อุปกรณ์ออกกาลังกายแบบ Boxing
- อุปกรณ์สาหรับฝึกการทรงตัว
อุปกรณ์สร้างกล้ามเนื้อ
เคตเทิลเบล (kettlebell) ขนาดน้าหนัก
2 กิโลกรัม จานวน 2 ลูก
10 กิโลกรัม จานวน 2 ลูก

- เชือกออกกาลังกาย เชือกสะบัด Battle
Rope พร้อมเหล็กยึดคล้องเชือก 12 เมตร
จานวน 2 เส้น

1 ชุด

117,268

117,268

- เชือกออกกาลังกาย เชือกสะบัด Battle
Rope พร้อมเหล็กยึดคล้องเชือก 15 เมตร
จานวน 2 เส้น
- บันไดฝึกความคล่องตัว Agility Ladder
จานวน 2 ชุด

- ยางยืด resistance brand จานวน 2 ชุด
- ม้านั่งดัมเบลปรับระดับ จานวน 1 ตัว
- ดัมเบล ขนาด 1 กิโลกรัม จานวน 2 อัน
อุปกรณ์ออกกำลังกำยแบบ Boxing
- นวมขนาด 12 ออนซ์ จานวน
2 คู่
- ตัวล่อเป้ามือ จานวน 2 คู่
- ตัวล่อเป้าขา จานวน 2 คู่
- เป้าป้องกันลาตัว จานวน 1 อัน
- เป้ามวยตั้งพื้น จานวน 1 อัน
อุปกรณ์สำหรับฝึกกำรทรงตัว
โบซูบอล บาลานช์ สเต็ป
จานวน 2 ตัว
5 ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น
6 เครือ่ งสารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA(2000va)
1,200 Watts สาหรับเครือ่ งลู่วงิ่ ไฟฟ้า (Trade mill)
รวมขอใช้ทั้งสิ้น
-

1 ชุด
14 ตัว

2,300
12,000

2,300
168,000
315,868

ลําดับที่

1
2

3

รายการ

ประมาณการ
รายรับป 2563

รายละเอียดรายรับ - จายเงินบํารุง
งบดําเนินงาน
คาจางเหมาบริการ 11 ราย(เดิม) จํานวน 12 เดือน
(เดือนละ 117,850 X 12 เดือน = 1,414,200 บาท)
คาจางเหมาบริการรายใหม : พนักงานลางอุปกรณ
1 ราย จํานวน 12 เดือน
(เดือนละ 9,000 X 12 เดือน = 108,000 บาท)

งบประมาณป 2563
แผนรับ-จายเงินบํารุงป 2563
ศูนยหองปฏิบัติการกรมอนามัย
แผนขอใชเงินบํารุงป 2563
รายการ
ไมอนุมัติ
ราคาตอหนวย
เงิน

หนวยนับ

ผลการพิจารณาจากที่ประชุม
อนุมัติ
หนวยนับ

เงิน

รายละเอียด เหตุผลและความจําเปนของหนวยงาน
ขอพิจารณา

15,000,000.00
12

เดือน

117,850.00

1,414,200.00

12

เดือน

9,000.00

108,000.00

คาสารเคมีวัสดุและอุปกรณสําหรับการตรวจ
วิเคราะหและผลิตชุดทดสอบ ประกอบดวย
1.1 งานบริการตรวจวิเคราะหและทดสอบ
ตัวอยางน้ํา
1.1.1 ตรวจวิเคราะหและทดสอบคุณภาพน้ํา
9,000 ตัวอยาง
1.2 งานบริการชุดทดสอบอยางงาย ประมาณ
400,000 บาท
1.2.1 ผลิตชุดทดสอบอยางงาย 11 รายการ
ไดแก อ.11, อ.12 , อ.13 (SI-2) , อ.31 , อ.32
(น้ํายาหยดทิพย) ฯลฯ

5,000,000.00

4

คาจัดสงภาชนะอุปกรณสุมเก็บตัวอยางน้ําและ
ชุดทดสอบ เดือนละ 50,000 บาท * 12 เดือน

600,000.00

5

คาบํารุงรักษา/สอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณทาง
วิทยาศาสตร เชน เครื่อง HPLC , GC-MS, IC , ICP,
O&G ,TKN , เครื่องชั่ง ,เครื่องกลั่นน้ํา , หมอนึ่ง , อัด
กลองจุลทรรศน ฯลฯ

900,000.00

6

คาตอบแทนนักวิทยาศาสตร 4 คน ๆ ละ 1,200
บาท (4 คน * 1,200 บาท) * 12 เดือน

ตามมติการประชุม Cluster Fin เมื่อ
วันที่ 16 ก.ย 62 ณ หองประชุมกองคลัง
ทดแทนตําแหนงลูกจางประจําที่
เกษียณอายุราชการ ณ วันที่ 30 ก.ย 62

ขอในวงเงิน เนื่องจากไม
สามารถคาดการณไดวางบ
ประมาณที่ไดรับจะเพียงพอ
สําหรับการจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร คาจัดสง และ
คาบํารุงรักษาเครื่องมือ
วิทยาศาสตร ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2563

57,600.00

รวมงบดําเนินงาน

8,079,800.00

รวมครุภัณฑ
รวมคําขอทั้งหมด

671,245.00
8,751,045.00

ลําดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายการ
รายละเอียดรายรับ - จายเงินบํารุง : งบครุภัณฑ
เครื่องทําน้ําบริสุทธิ์คุณภาพสูง
รถยกเคลื่อนที่
เครนยกเคลื่อนที่
ปมสุญญากาศขนาด 1/3 แรงมา
เครื่องดูดและจายสารละลายปริมาตร 50 มิลลิลิตร
เครื่องดูดและจายสารละลายปริมาตรนอยขนาด 20
เครื่องดูดและจายสารละลายปริมาตรนอยขนาด 100
เครื่องดูดและจายสารละลายปริมาตรนอยขนาด 1-10
เครื่องดูดและจายสารละลายปริมาตรนอยขนาด
เครื่องดูดและจายสารละลายปริมาตรนอยขนาด 0.1
เครื่องกวนสารละลาย0-2,200 รอบ
รวมเงินคาครุภัณฑ
รวมคําขอเงินบํารุงทั้งหมด

ประมาณการรายรับ
ป 2563
15,000,000

จํานวน
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2

งบประมาณป 2563
แผนรับ-จายเงินบํารุงป 2563
ศูนยหองปฏิบัติการกรมอนามัย
แผนขอใชเงินบํารุงป 2563
รายการ
หนวยนับ
ราคาตอหนวย
เครื่อง
คัน
คัน
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง

487,000.00
16,050.00
20,000.00
32,100.00
17,120.00
12,840.00
12,840.00
10,165.00
7,490.00
7,490.00
11,770.00

ผลการพิจารณาจากที่ประชุม
ตุผลและความจําเปนของหนวยงา

ไมอนุมัติ
เงิน
487,000.00
16,050.00
20,000.00
32,100.00
34,240.00
12,840.00
12,840.00
10,165.00
7,490.00
14,980.00
23,540.00
671,245.00
8,751,045.00

หนวยนับ

เงิน
ขอเพิ่มเติม : ใชสําหรับ
ขอใหม : ใชสําหรับขนถายลัง
ขอใหม : ใชสําหรับยกลังบรรจุ
ขอใหม : ใชในงานตรวจ
ขอเพิ่มเติม : ใชสําหรับควบคุม
ขอเพิ่มเติม : ใชสําหรับควบคุม
ขอเพิ่มเติม : ใชสําหรับควบคุม
ขอเพิ่มเติม : ใชสําหรับควบคุม
ขอเพิ่มเติม : ใชสําหรับควบคุม
ขอเพิ่มเติม : ใชสําหรับควบคุม
ขอเพิ่มเติม : ใชสําหรับกวน

ลําดับที่

รายการ

ประมาณ
การ รายรับ
ป 2562

หนวยนับ

รายไดคาบริการเลี้ยงดูเด็ก เดือน ต.ค.61 ถึง ก.ย.62 5,879,150.00
1 คาตอบแทนบุคคลากร
1.1คาตอบแทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 16 คน

งบประมาณป 2563 ครั้งที่ 1
แผนรับ-จายเงินบํารุง ป 2563 ครั้งที่ 1
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ
แผนการใชจายป 2563
หนวยงานขอใช
อนุมัติ
หนวยนับ
ราคาตอหนวย
เงิน
เงิน

159,000.00

1,908,000.00

เปนการจางเพื่ออบรมเลี้ยงดูเด็ก จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนาการตามวัย
และปฏิบัติงานสนับสนุนการดําเนินงานดานอื่นๆของสถาบันฯ เพื่อใหการ
ดําเนินงานคลองตัวและถูกตองตามระเบียบที่กําหนด

1.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(พนักงานกระทรวงฯ)
สวนของนายจาง

12

เดือน

7,955.00

95,460.00

เงินคาสมทบกองทุนประกันสังคมสวนของนายจางที่ออกใหพนักงาน
กระทรวงฯรอยละ 5 ของเงินเดือนที่ไดรับตอเดือน

1.3 เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข

12

เดือน

2,586.00

31,032.00

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงฯ รอยละ 2 ของ
เงินเดือนที่ไดรับตอเดือน

1.4 คาจางเหมาบริการ จํานวน 44 คน

12

เดือน

431,461.00

5,175,972.00

ยอดรวม

2

เหตุผลและความจําเปน

คาวัสดุ
2.1 คาวัสดุเครื่องบริโภค(อาหารสด)

7,210,464.00

12

ครั้ง

58,333.34

700,000.00

เปนการจางเพื่ออบรมเลี้ยงดูเด็ก จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนาการตามวัย
และปฏิบัติงานสนับสนุนการดําเนินงานดานอื่นๆของสถาบันฯ เพื่อใหการ
ดําเนินงานคลองตัวและถูกตองตามระเบียบที่กําหนด

เปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค เชน เนื้อสัตว ผัก ผลไม
ขนมไทยๆ แกสหุงตม เพื่อใหบริการอาหารกลางวัน และอาหารวางแกเด็ก
ในศูนยเด็กเล็กในแตละวัน

2.2 วัสดุเครื่องบริโภคของแหง(เครื่องปรุง)

2

ครั้ง

25,000.00

50,000.00

2.3 วัสดุเครื่องบริโภค(ขาวสาร)

1

ครั้ง

60,000.00

60,000.00

2.4 วัสดุเครื่องครัว

1

ครั้ง

20,000.00

20,000.00

2.5 วัสดุงานบานงานครัว

2

ครั้ง

80,000.00

160,000.00

2.6 คาอุปกรณเครื่องใชสําหรับเด็ก

1

ครั้ง

50,000.00

50,000.00

2.7 ผลิตภัณฑนมสําหรับเด็กปฐมวัย(ศูนยสาธิตฯ)

2

ครั้ง

150,000.00

300,000.00

2.8 วัสดุการแพทย

1

ครั้ง

15,000.00

15,000.00

เพื่อซื้อวัสดุที่ใชในการปฐมพยาบาลแกเด็กในศูนยเด็กเล็ก เจาหนาที่
กรณีเจ็บปวยหรือเกิดอุบัติเหตุตางๆ เชน หนากากอนามัย ถุงมือยาง
กานสําลี ผากอต แอลกอฮอล ยาลดไข ฯลฯ

2.9 วัสดุการเกษตร

2

ครั้ง

5,000.00

10,000.00

เพื่อซื้อวัสดุที่ใชในการดูแล บํารุงรักษา สนามหญา ,ตนไม ในสถาบันฯ
เชน ปุย,ดิน และจัดซื้อตนไมมาปลูกเพื่อความรมรื่น,สวยงาม ของสถาบันฯ

ยอดรวม
3

เพื่อใชในการจัดซื้อของแหง เชน ขาวสาร น้ําปลา ซี้อิ้ว น้ําตาล น้ํามัน
วุนเสน เกลือ น้ําสมสายชู ฯลฯ ในการประกอบอาหารสําหรับเด็กปฐมวัย
(พศ.,พอ.)เพื่อซื้อขาวสารสําหรับเด็กปฐมวัย
เพื่อใชในการจัดซื้อเครื่องครัว เครื่องบดอาหารสําหรับเด็ก กะละมัง หมอ
กระทะ ชั้นวางแกวน้ํา ฯเพื่อทดแทนของเดิมที่ชํารุด
เพื่อใชในการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ที่ใชงานในศูนยเด็กเล็ก ฯ และอาคาร
ใหม 5 ชั้นเชน กระดาษชําระ น้ํายาลางจาน สก็อตไบรท ผงซักฟอก ถุงขยะ
น้ํายาลางหองน้ํา ฯลฯและวัสดุงานครัวทดแทนสิ่งของที่ชํารุดเสื่อมสภาพ
เชน ไมกวาดงานแปรงขัดหองน้ํา ผาเช็ดจาน ผาเช็ดมือ พรมเช็ดเทา ฯลฯ
เพื่อจัดซื้ออุปกรณเครื่องใชประจําตัวเด็กปฐมวัย เชน แกวน้ํา
แกวแปรงฟน ยาสีฟน แปรงสีฟนฯ
นมผงสําหรับชงในเด็กปฐมวัยในชวงเขา

1,365,000.00

อุปกรณสื่อ
3.1 วัสดุในการจัดกิจกรรม

2

ครั้ง

50,000.00

100,000.00

3.2 อุปกรณจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนาการ

1

ครั้ง

50,000.00

50,000.00

เพื่อใชในการจัดซื้ออุปกรณตางๆ สําหรับจัดทําสื่อและกิจกรรมตางๆ
เชน กระดาษสี สีเทียน สีไม สีน้ํา โปสเตอรการศึกษา ฟวเจอรอบรด
กระดาษสีตางๆ
เพื่อจัดหาสื่อการศึกษา ในการการทํากิจกรรมสงเสริมพัฒนาการ เชน
หนังสือนิทาน ของเลนสงเสริมพัฒนาการตามวัย ของเลนบทบาทสมมุติ

สงเสริมทักษะ ทางภาษา เปรียบเทียบ ความคิดสรางสรรค จินตนาการ
เคลื่อนไหวรางกาย
ยอดรวม

4

150,000.00

ครุภัณฑ
4.1 รถตัดหญา 4 ลอเหล็ก

1

คัน

12,500.00

12,500.00

4.2 เครื่องตัดหญาโรบิน

1

เครื่อง

9,000.00

9,000.00

ใชสําหรับตัดหญา (ของเดิมชํารุด ทรุดโทรม เนื่องจากใชงานเปน
ระยะเวลานาน ไมสามารถซอมได)

4.3 เครื่องเขาเลมสันหวงพลาสติก

3

เครื่อง

1,500.00

4,500.00

เพื่อใชในการจัดทํารูปเลมในการทําแฟมผลงานเด็ก ประวัติเด็กรายบุคคล
รูปเลมเอกสารการจัดประชุมตางๆ (ดก./วล.1)

4.4 พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว

12

ตัว

3,000.00

36,000.00

4.5 เครื่องเลน DVD USB MP 3 แบบพกพา

2

เครื่อง

3,000.00

6,000.00

4.6 เครื่องจายสบู/ แอลกอฮอลอัตโนมัติ

1

ชุด

10,000.00

10,000.00

4.7 บันไดอลูมิเนียม 7 ขั้น

2

ตัว

2,500.00

5,000.00

4.8 เกาอี้พลาสติกมีพนักพิง

150

ตัว

280.00

42,000.00

ใชสําหรับตัดหญา (ของเดิมชํารุด ทรุดโทรม เนื่องจากใชงานเปนระยะ
เวลานาน ไมสามารถซอมได)

เพื่อใชในการติดตั้งภายในศูนยเด็กเล็กฯ หองพยาบาลและทดแทน
ของเดิมที่ชํารุดไมเพียงพอตอการใชงาน(ดก.9/วล3)
เพื่อใชในการจัดกิจกรรมตางๆของเด็กแตละกลุม เชน กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะเพื่อพัฒนากลามเนื้อมัดใหญ และกิจกรรมหนาเสาธง
ทดแทนของเดิมที่ชํารุด (ดก.1/วล.1)
เพื่อใชสําหรับติดตั้งหนาหองเด็ก3 กลุมและหนาหองกิจกรรมเพื่
อปองกันเชื้อโรค ซึ่งยังไมเคยมีมากอน(วล.)
เพื่อใชสําหรับในการปนหยิบของที่อยูในตูล็อคเกอรที่ติดตั้งอยูสูง
และใชสําหรับตกแตงสถานที่ในกรณีศูนยเด็กเล็กฯจัดกิจกรรม
และทําความสะอาดพัดลมเพดาน ซึ่งยังไมเคยมีมากอน(วล.1 ดก. 1)
เพื่อใชสําหรับใหผูปกครองนั่งทํากิจกรรมครอบครัวคุณภาพหรือการจัด
กิจกรรมตางๆของสถาบันฯ ซึ่งไมเพียงพอตอการใชงาน (ดก.120/วล.30)

4.9 โตะญี่ปุน

12

ตัว

500.00

6,000.00

เพื่อใหเด็กนั่งทํากิจกรรมตามหองเรียน ทดแทนของเดิมที่ชํารุด
ปจจุบันไมสามารถใชงานได (ดก.6/วล.6)

4.10 เครื่องซักผา 2 ถัง ขนาด 6.8 กิโลกรัม

1

เครื่อง

8,000.00

8,000.00

4.11 ขาตั้งไมโครโฟน

2

ตัว

2,000.00

4,000.00

เพื่อใชซักผาที่เลอะของเด็กปฐมวัย เชน ผากันเปอน เสื้อผา
ผาเช็ดมือ ผาขนหนูตางๆตุกตาขนสัตว ผาที่ใชตกแตงเวลามีงานตางๆ
ซึ่งปจจุบันครูพี่เลี้ยงเด็กตองดําเนินการซักผาดวยมือ ทดแทนของเดิมที่
ชํารุด ไมสามารถใชงานได (วล.)
เนื่องจากใชในกิจกรรมของศูนยเด็กเล็กวัลลภ ไทยเหนือ
ซึ่งไมเคยมีมากอน (วล.)

4.12 เครื่องกรองอากาศ

7

เครื่อง

8,900.00

62,300.00

เพื่อกรองอากาศที่ไมบริสุทธิ์ มีเชื้อโรค ไรฝุนตางๆ เมื่อเด็กปฐมวัย
สัมผัสกับสิ่งสกปรกในอากาศโดยตรงสามารถทําใหอาการปวยบอย
(ดก.4/วล3)

4.13 ชั้นวางรองเทาสําหรับเด็กปฐมวัย

11

ตัว

6,000.00

66,000.00

ใชสําหรับวางรองเทาของเด็กปฐมวัย
เพื่อทดแทนของเดิมที่ชํารุด ไมสามารถซอมแซมได (ดก.8/วล3)

4.14 เครื่องวัดอุณหภูมิหนาผาก

4

ตัว

2,500.00

10,000.00

เพื่อใชวัดอุณหภูมิเด็กกอนเขาหองตอนเชาเวลาเด็กมีไขตองใหกลับบาน
ปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรคของเด็กทุกคน (ดก.3/วล.1)

4.15 เตียงเด็กออนสําหรับหองพยาบาล

1

ตัว

8,000.00

8,000.00

สําหรับแยกเด็กเวลามีไข เพื่อปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรค
ศูนยเด็กออนตึกใหมชั้น 2 ซึ่งไมเคยมีมากอน (ดก.)

4.16 โซฟาสําหรับใหนม หองนมแม

2

ตัว

5,000.00

10,000.00

สําหรับหองนมแมตึกใหมชั้น 2เพื่อผูแปกครองมาใหนม เพื่อสงเสริม
การเลี้ยงลูกดวยนมแมซึ่งไมเคยมีมากอน (ดก.)

4.17 ตูล็อคเกอร

2

ตู

8,000.00

16,000.00

สําหรับเก็บของใชสวนตัวเด็กปฐมวัยและผูปกครองเวลารวมกิจกรรม
สรางความคุนเคยน้ํา ซึ่งไมเคยมีมากอน (ดก.)

4.18 รถเข็นอเนกประสงค 4 ลอ
4.19 พัดลมตั้งพื้นขนาด 18 นิ้ว
4.20 ตูทําน้ํารอน-น้ําเย็น
4.21 เครื่องเย็บกระดาษขนาดใหญ

2
4
4
1

คัน
ตัว
เครื่อง
เครื่อง

5,000.00
2,000.00
8,000.00
3,000.00

10,000.00
8,000.00
32,000.00
3,000.00

เพื่อใชในการขนยายวัสดุ ครุภัณฑ สิ่งของ เขาคลังพัสดุ ซึ่งไมเคยมีมากอน
เพื่อใชสําหรับทดแทนเวลาปดเครื่องปรับอากาศ (ไมเพียงพอตอการใชงาน)
เพื่อใชในหองประชุมและหองทํางานเจาหนาที(่ ไมเพียงพอตอการใชงาน)
ใชจัดทํารูปเลมเอกสารงานประชุม/โครงการ

4.22 เครื่องเคลือบบัตร
ยอดรวม
5

อื่นๆ
5.1 คาเคลือบฟลูออไรดเด็ก

5.2 คาผาตัดชุดฟอรมและอุปกรณตัดเย็บ
5.3 คาตัดเย็บชุดฟอรมเจาหนาที่
5.4 คาเสื้อคลุมภายใน-ภายนอก
ยอดรวม
รวมทั้งสิ้น

1

เครื่อง

8,000.00

8,000.00
376,300.00

2

ครั้ง

30,000.00

60,000.00

1
15
25

ครั้ง
ชุด
ชุด

9,000.00
300.00
200.00

9,000.00
4,500.00
5,000.00
78,500.00
9,180,264.00

ใชจัดทํารูปเลมเอกสารงานประชุม/โครงการ

เพื่อใชเปนคาใชจายใหกับทีมทันตแพทยที่มาตรวจสุขภาพชองปาก
เพื่อใชเปนคาใชจายใหกับทีมที่มาตรวจสุขภาพ
เพื่อใชเปนคาใชจายใหกับทีมที่มาตรวจสุขภาพรางกายและสุขภาพชองปาก
เปนคาผาและคาตัดเย็บแบบฟอรมแกเจาหนาที่
ที่ดูแลเด็ก อายุ 3- 6 เดือน
เพื่อรักษาความสะอาดและปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรค

-

