
















ล ำดบั รหสัโครงกำร ชือ่โครงกำร ผู้รบัผิดชอบโครงกำร จ ำนวนเงนิ หน่วยงำนสำขำ หน่วยงำนคณะ
1  62A66114คคศ01W04 โครงการการพฒันาหลักสูตรภมูิปญัญาท้องถิ่นผ้าย้อมคราม ผศ.ภทัรดร  จั้นวนัดี 205,675.00 งานบริหารทั่วไป คณะครุศาสตร์
2  62A66114คทก03W01 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปการท้าน้้าข้าวฮางงอกผสมน้้าผลไม้พืน้ถิ่น ผศ.ฐิติรัตน์  แวน่เรืองรอ 123,100.00 สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3  62A66114คทก03W02 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการพฒันาบรรจุภณัฑ์จากปลาแปรรูปในท้องถิ่น(ต.ท่าบอ่ อ.ศรีสงคราม 

จ. นครพนม)
นางศศิธร  มีชัยตระกูล 99,800.00 สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

4  62A66114คทก03W03 โครงการ อบรมเชิงปฏบิติัการพฒันาบรรจุภณัฑ์จากปลาแปรรูปในท้องถิ่น (บา้นม่วงลาย 
ต.ม่วงลาย อ.เมือง จ.สกลนคร)

นางศศิธร  มีชัยตระกูล 119,800.00 สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

5  62A66114คทก14W01 โครงการการจัดการสุขภาพสัตวผ์สมเทียมและการจัดการอาหารเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการผลิต
โค-กระบอื

น.สพ.จักรพรรด์ิ  ประชาชิต 755,600.00 สาขาวชิาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

6  62A66114คทก14W02 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการการเพาะเล้ียงไส้เดือน ผศ.ดร.รัตน์มณี  ชนะบญุ 210,700.00 สาขาวชิาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
7  62A66114คทก15W01 โครงการ ธนาคารปลาบอ่สาธารณะและบอ่ครัวเรือนของบา้นม่วงลาย นายนพรัตน์  พชัณีย์ 135,150.00 สาขาวชิาการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร
8  62A66114คทก16W01 โครงการการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวเม่าบา้นหนองผักตบ ต้าบลนาหวับอ่ 

อ้าเภอโพนสวรรค์ จังหวดันครพนม
ผศ.ยุพนิ  สมค้าพี่ 708,900.00 สาขาวชิาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

9  62A66114คมส01W02 โครการการยกระดับผลิตภณัฑ์ผ้าทอย้อมครามสู่แฟชั่นสากล ผศ.ปกกสิณ  ชาทิพฮด 706,400.00 งานบริหารทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10  62A66114คมส01W03 โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวติและเพิม่รายได้ใหก้ับชุมชนในพืน้บริการวชิาการ นางสาวปฏมิาภรณ์  กังวานศรีเพชร 280,600.00 งานบริหารทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11  62A66114ควจ01W03 โครงการการพฒันาศักยภาพและกิจกรรมกลุ่มผ้าพืน้เมือง นายเชาวรัตน์  ทุนร่องช้าง 35,270.00 งานบริหารทั่วไป คณะวทิยาการจัดการ
12  62A66114ควจ01W04 โครงการการพฒันาบรรจุภณัฑ์เพือ่เพิม่มูลค่าสู่ผลิตภณัฑ์คราม ผศ.เมธาว ี ยีมิน 525,350.00 งานบริหารทั่วไป คณะวทิยาการจัดการ
13  62A66114ควจ01W05 โครงการพฒันาระบบการจัดการทรัพยากรและเศรษฐกิจฐานรากรองรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ลุ่มน้้าสงคราม ต้าบลท่าก้อน
นางสาวนันธารา  ธลุารัตน์ 94,800.00 งานบริหารทั่วไป คณะวทิยาการจัดการ

14  62A66114ควจ01W06 โครงการพฒันาระบบการจัดการทรัพยากรและเศรษฐกิจฐานรากรองรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ลุ่มน้้าสงคราม ต้าบลท่าก้อน

วา่ที่ร้อยตรี ดร.พศิดาร  แสนชาติ 212,895.00 งานบริหารทั่วไป คณะวทิยาการจัดการ

15  62A66114ควจ01W07 โครงการการส่งเสริมการแปรรูปเพือ่เพิม่มูลค่ามะเขือเทศบา้นนางอย ต้าบลเต่างอย ดร.ปยิะจินต์  ปทัมดิลก 318,600.00 งานบริหารทั่วไป คณะวทิยาการจัดการ
16  62A66114ควจ01W08 โครงการพฒันาระบบการจัดการทรัพยากรและเศรษฐกิจฐานรากรองรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ลุ่มน้้าสงคราม ต้าบลท่าก้อน
วา่ที่ร้อยตรี ดร.พศิดาร  แสนชาติ 122,390.00 งานบริหารทั่วไป คณะวทิยาการจัดการ

17  62A66114ควจ01W09 โครงการพฒันาระบบการจัดการทรัพยากรและเศรษฐกิจฐานรากรองรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ลุ่มน้้าสงคราม ต้าบลท่าก้อน อ้าเภออากาศอ้านวย

วา่ที่ร้อยตรี ดร.พศิดาร  แสนชาติ 206,450.00 งานบริหารทั่วไป คณะวทิยาการจัดการ

18  62A66114ควท01W02 โครงการตรวจสอบและพฒันาคุณภาพเนื้อครามธรรมชาติและการล้างผ้าย้อมสีครามธรรมชาติ
มีค่าความเปน็กรด-ด่างตามมาตรฐาน มผช.

นายศุภกร  อาจหาญ 200,000.00 งานบริหารทั่วไป คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

19  62A66114ควท01W03 โครงการพฒันาการเพาะเล้ียงกล้าพนัธุ์ผักหวานปา่ นายกฤษณ์  พเินตรเสถียร 270,000.00 งานบริหารทั่วไป คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20  62A66114สวพ08W01 โครงการการพฒันากระบวนการย้อมสีครามในอ้าเภอเต่างอย จังหวดัสกลนคร ดร.มาลี  ศรีพรหม 136,900.00 งานวจิัยและบริการวชิาการ สถาบนัวจิัยและพฒันา
21  62A66114สวท01W02 โครงการพฒันาระบบฐานข้อมูลเพือ่สนับสนุนการด้าเนินงานการน้อมน้าศาสตร์พระราชา

เพือ่พฒันาท้องถิ่นอย่างยั่งยื่น
ดร.ชัยนันท์   สมพงษ์ 150,000.00 งานบริหารทั่วไป ส้านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

5,618,380.00
ข้อมูล ณ วนัที่ 27 กุมภาพนัธ ์2562 150,000.00

รหัสโครงกำรแก้ไขควำมยำกจนของประชำชนในเขตชนบท 

รวมทัง้สิ้น



 
 

 

หมวดรายจ่าย–รายการ ระเบียบการเบิกจ่าย อัตราการเบิก วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง ผู้รับผิดชอบท าชุกเบิก 

ค่าตอบแทน     
 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ค่าตอบแทนนอกเวลา

ราชการฯ 
วันท าการ 
- เบิกได้ไม่เกินวันละ 4 ช่ัวโมง  ในอัตรา  
  125 บาท/คน 
วันหยุดราชการ 
- เบิกได้ไม่เกิน 7 ช่ัวโมง ในอัตรา 240 วัน/คน 

-  เจ้าหน้าท่ีพัสดุ และหัวหน้า
พัสดุของส่วนราชการ 

 

 ค่าสมนาคณุวิทยากร วิทยากรกลุม่ในการฝึกอบรม สัมมนา 
(ข้าราชการ/ไม่ใช่ข้าราชการ)  

ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมฯ 

วิทยากรภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
 - ผู้เข้าอบรม คือ บุคลากร นักศึกษา จ่ายไม ่
   เกิน 500 บาท/ช่ัวโมง 
 - ผู้เข้าอบรม คือ บุคลากรภายนอก และ 
   เก็บค่าลงทะเบียน จ่ายไมเ่กิน 600 บาท/ 
   ช่ัวโมง 
วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลยัราชภัฏ
สกลนคร 
 - บุคลากรของรัฐ ไมเ่กิน 600 บาท/ช่ัวโมง 
 - ไม่เป็นบุคลากรของรัฐ ไมเ่กิน 1,200 
   บาท/ช่ัวโมง 
** การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบตัิ/แบ่งกลุม่อภิปราย/
ท ากิจกรรม จ่ายไมเ่กิน กลุ่มละ 2 คน 

-  เจ้าหน้าท่ีพัสดุ และหัวหน้า
พัสดุของส่วนราชการ 

 

ค่าใช้สอย     
รายการ : ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าท่ีพัก พาหนะ     
ส าหรับวิทยากร     
1. ค่าที่พัก  ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ 
เบิกจ่ายเท่าท่ีจ่ายจริง  ไมเ่กิน 1,200 บาท/ 
วัน/คน 

-  เจ้าหน้าท่ีพัสดุ และหัวหน้า
พัสดุของส่วนราชการ 

4. รายการค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  งบประมาณแผ่นดิน  ประเภทงบรายจ่ายอื่น 



หมวดรายจ่าย–รายการ ระเบียบการเบิกจ่าย อัตราการเบิก วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง ผู้รับผิดชอบท าชุกเบิก 

2. ค่าพาหนะ 
 

3. ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

- ค่ารถรับจ้าง เครื่องบินโดยสาร  
     (ช้ันประหยัด) เบิกจ่ายเท่าท่ีจา่ยจริง   
- เบิกไดไ้ม่เกินกโิลเมตรละ 4 บาท 

-  เจ้าหน้าท่ีพัสดุ และหัวหน้า
พัสดุของส่วนราชการ 

 ส าหรับคณะท างาน     
 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ต าแหน่งปฏิบัติงาน/ระดับปฏิบตัิงานลงมา 
- ลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง อาจารย ์ 

นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงาน หรือบรรจุวุฒิ  
ต่ ากว่าปริญญาตรี นักศึกษาท่ีไปราชการ
ตามค าสั่งของมหาวิทยาลัย  

- อัตรา 210 บาท/วัน/คน (ปฏิบัติงาน 
     ไม่น้อยกว่า 12 ช่ัวโมง) ปฏิบัติงานไม่ถึง 
     12 ช่ัวโมงแต่เกิน 6 ช่ัวโมงขึ้นไปให้เบิก 
     เป็นครึ่งวัน-         

-  เจ้าหน้าท่ีพัสดุ และหัวหน้า
พัสดุของส่วนราชการ 

 

 - ลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งอาจารย ์
     นักวิชาการ บรรจุปริญญาโทขึน้ไป 
- ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงาน 
     มหาวิทยาลัย ประเภทท่ัวไป วิชาชีพ 
     เฉพาะ เช่ียวชาญเฉพาะ ระดบัปฏิบัติการ  
     ช านาญงาน ช านาญการ ช านาญงานพิเศษ  
     ช านาญการพิเศษ  
- อัตรา 240 บาท/วัน/คน (ปฏิบัติงาน 
     ไม่น้อยกว่า 12 ช่ัวโมง) ปฏิบัติงานไม่ถึง 
     12 ช่ัวโมงแต่เกิน 6 ช่ัวโมงขึ้นไปให้เบิก 
     เป็นครึ่งวัน-         

-  เจ้าหน้าท่ีพัสดุ และหัวหน้า
พัสดุของส่วนราชการ 

 

 - ประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ 
     ระดับเช่ียวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 
- ประเภทผู้บรหิาร ผู้อ านวยการส านักงาน 

-  เจ้าหน้าท่ีพัสดุ และหัวหน้า
พัสดุของส่วนราชการ 

 



หมวดรายจ่าย–รายการ ระเบียบการเบิกจ่าย อัตราการเบิก วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง ผู้รับผิดชอบท าชุกเบิก 

     อธิการบดี หรือเทียบเท่า คณบดี  
     ผู้อ านวยการสถาบัน-ส านักหรอืเทียบเท่า  
     รองอธิการบดี และอธิการบด ี
- ประเภทวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์  
     ศาสตราจารย ์
- อัตรา 270 บาท/วัน/คน (ปฏิบัติงาน 
     ไม่น้อยกว่า 12 ช่ัวโมง) ปฏิบัติงานไม่ถึง 
     12 ช่ัวโมงแต่เกิน 6 ช่ัวโมงขึ้นไปให้เบิก 
     เป็นครึ่งวัน         

 2. ค่าท่ีพัก ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ต าแหน่งปฏิบัติงาน/ระดับปฏิบตัิงานลงมา 
- ลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง อาจารย ์ 

นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงาน หรือบรรจุวุฒิ  
ต่ ากว่าปริญญาตรี นักศึกษาท่ีไปราชการ
ตามค าสั่งของมหาวิทยาลัย  

- พักเดี่ยว 900 บาท/วัน/คน  
- พักคู่ 600 บาท/วัน/คน 

-  เจ้าหน้าท่ีพัสดุ และหัวหน้า
พัสดุของส่วนราชการ 

 

 - ลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งอาจารย ์
     นักวิชาการ บรรจุปริญญาโทขึน้ไป 
- ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงาน 
     มหาวิทยาลัย ประเภทท่ัวไป วิชาชีพ 
     เฉพาะ เช่ียวชาญเฉพาะ ระดบัปฏิบัติการ  
     ช านาญงาน ช านาญการ ช านาญงานพิเศษ  
     ช านาญการพิเศษ  
- พักเดี่ยว 1,200 บาท/วัน/คน  
- พักคู่ 800  บาท/วัน/คน 

-  เจ้าหน้าท่ีพัสดุ และหัวหน้า
พัสดุของส่วนราชการ 

 

 - ประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ 
     ระดับเช่ียวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 

-  เจ้าหน้าท่ีพัสดุ และหัวหน้า
พัสดุของส่วนราชการ 



หมวดรายจ่าย–รายการ ระเบียบการเบิกจ่าย อัตราการเบิก วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง ผู้รับผิดชอบท าชุกเบิก 

 
 

- ประเภทผู้บรหิาร ผู้อ านวยการส านักงาน 
     อธิการบดี หรือเทียบเท่า คณบดี  
     ผู้อ านวยการสถาบัน-ส านักหรอืเทียบเท่า  
     รองอธิการบดี และอธิการบด ี
- ประเภทวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์  

ศาสตราจารย ์

 

  - พักเดี่ยว 1,500 บาท/วัน/คน  
- พักคู่ 1,200  บาท/วัน/คน 

  

 3. ค่าพาหนะ 
 4. ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

- เครื่องบินช้ันประหยดั  
- เบิกไดไ้ม่เกินกิโลเมตรละ 4 บาท 

-  เจ้าหน้าท่ีพัสดุ และหัวหน้า
พัสดุของส่วนราชการ 

 ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย (ประชาชน)     
 1. ค่าท่ีพัก ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ 
- พักคู่ 900 บาท/วัน/คน  
- พักเดี่ยว 600  บาท/วัน/คน 

-  เจ้าหน้าท่ีพัสดุ และหัวหน้า
พัสดุของส่วนราชการ 

 2. ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

- ค่ารถรับจ้าง เบิกจา่ยเท่าท่ีจ่ายจรงิ  
     หรือไม่เกินอัตรารถโดยสารประจ าทาง  
- เบิกไดไ้ม่เกินกิโลเมตรละ 4 บาท 

-  เจ้าหน้าท่ีพัสดุ และหัวหน้า
พัสดุของส่วนราชการ 

 
 รายการ : ค่าจ้างเหมาบริการ     
1. ค่าจ้างเหมาจดัท าอาหารกลางวัน (โรงแรม/มหาวิทยาลัย/ 
     พื้นที่) 

ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมฯ 

เบิกจ่ายเท่าท่ีจ่ายจริง  และไมเ่กิน 
150 บาท/มื้อ/คน  

ผ่อนผันการจัดซื้อจดัจ้าง  เจ้าหน้าท่ีพัสดุ และหัวหน้า
พัสดุของส่วนราชการ 

2. ค่าจ้างเหมาจดัท าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม  ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมฯ 

เบิกจ่ายเท่าท่ีจ่ายจริง  และไมเ่กิน 
30 บาท/มื้อ/คน 

ผ่อนผันการจัดซื้อจดัจ้าง  เจ้าหน้าท่ีพัสดุ และหัวหน้า
พัสดุของส่วนราชการ 

3. ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ เช่น  
 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร/เข้าเลม่/จัดท าคู่มือ 
 ค่าจ้างเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์/ป้ายองค์ความรู ้
 ค่าจ้างเหมารถ (รถตู้ รถบสั รถสองแถว พาหนะขนส่ง) 

 

จัดซื้อจัดจ้าง 
 
 
 
 

เบิกจ่ายเท่าท่ีจ่ายจริง /ราคากลาง/การสืบ
ราคาในท้องตลาด/ราคาที่มีการจดัซื้อที่ผ่านมา
อย่างน้อย 2 ปี 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 เจ้าหน้าท่ีพัสดุ และหัวหน้า
พัสดุของส่วนราชการ 



หมวดรายจ่าย–รายการ ระเบียบการเบิกจ่าย อัตราการเบิก วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง ผู้รับผิดชอบท าชุกเบิก 

 ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล/ส ารวจข้อมลู (ยกเว้นการ 
     วิเคราะห์ข้อมูลผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการเอง) 
 ค่าจ้างเหมาพิมพร์ายงานผลโครงการ 
 ค่าจ้างเหมาท าสื่อวีดีทัศน์ประชาสมัพันธ์ 
 ค่าจ้างเหมาออกแบบผลติภณัฑ์/ออกแบบตราสินค้า 
 ค่าจ้างเหมาผลติบรรจุภณัฑ/์ท าตราสินค้า/บรรจุภณัฑ์ 
 ค่าจ้างเหมาจดัท าการตลาดออนไลน ์

 
 
 
 

  วงเงินเกิน 100,000 บาท 
      

 เจ้าหน้าท่ีพัสดุ และหัวหน้า
พัสดุของส่วนราชการตามที่
ได้รับมอบอ านาจ 

 ค่าจ้างเหมาจดัท าเว็บเพจ 
 ค่าจ้างเหมาจดัเตรียมสถานท่ีฝึกอบรม 

    

4. ค่าเช่าต่าง ๆ เช่น 
 ค่าเช่าห้องประชุม/สถานท่ีจ าหน่ายสินค้า 
 ค่าเช่าโฆษณาบนสื่อสังคมออนไลน์ (website) 
 ค่าเช่าเต้นท์ 

จัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่ายเท่าท่ีจ่ายจริง /ตามราคากลาง  
ตามราคาที่มีการจัดซื้อท่ีผ่านมา 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท      

 
 
 

  วงเงินเกิน 100,000 บาท 
      

 
 เจ้าหน้าท่ีพัสดุ และหัวหน้า

พัสดุของส่วนราชการ 

 เจ้าหน้าท่ีพัสดุ และหัวหน้า
พัสดุของส่วนราชการตามที่
ได้รับมอบอ านาจ 

5. ค่าท าเนียมต่าง ๆ เช่น 
 ค่าทดลองและพัฒนาผลติภณัฑ ์
 ค่าท าเนียมการทดสอบผลติภณัฑ ์

จัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศของส่วนราชการ/เอกชนก าหนด วิธีเฉพาะเจาะจง 
 วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท      

 
 
 

  วงเงินเกิน 100,000 บาท 
      

 
 เจ้าหน้าท่ีพัสดุ และหัวหน้า

พัสดุของส่วนราชการ 

 เจ้าหน้าท่ีพัสดุ และหัวหน้า
พัสดุของส่วนราชการตามที่
ได้รับมอบอ านาจ 

ค่าวัสดุ     
ค่าวัสดุ เช่น  
 ส านักงาน 
 ค่าวัสดุในการฝึกอบรม/สาธิต/ชุดทดสอบ 
 ค่าอุปกรณส์าธิต 

จัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่ายเท่าท่ีจ่ายจริง /ราคากลาง/การสืบ
ราคาในท้องตลาด/ราคาที่มีการจดัซื้อที่ผ่านมา 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท      

 
 
 

  วงเงินเกิน 100,000 บาท 

 
 เจ้าหน้าท่ีพัสดุ และหัวหน้า

พัสดุของส่วนราชการ 



หมวดรายจ่าย–รายการ ระเบียบการเบิกจ่าย อัตราการเบิก วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง ผู้รับผิดชอบท าชุกเบิก 

 ค่าวัสดุทางการเกษตร 
 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์
 ค่าวัสดุก่อสร้าง 
 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

       เจ้าหน้าท่ีพัสดุ และหัวหน้า
พัสดุของส่วนราชการตามที่
ได้รับมอบอ านาจ 

 


















































































































































































