งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

รวม

2,271,000 บาท

งบดาเนินงาน
1.หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
ค่าใช้สอย
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม 2,071,000
รวม 2,071,000
รวม 1,540,000
จานวน 1,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ซึ่งเป็นการจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทา
การอย่างใด อย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่การประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์ หรือ
สิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับ จ้าง เช่น ค่าจ้าง
เหมาเก็บขนขยะ ค่าจ้างเหมาฝังกลบขยะ ค่าดูดล้างท่อระบายนา
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
จานวนเงิน 600,000 บาท)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จานวนเงิน 900,000 บาท)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ จานวน 10,000 บาท
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ าวั ส ดุ อุป กรณ์ ค่า อาหารและเครื่ อ งดื่ม ค่า จ้ า งเหมา
บริการ ค่าจ้างเหมาทาป้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจาเป็น ดังนี
1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการชุมชนปลอดถังขยะ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 70)
2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะและลดปริมาณขยะ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 70)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง
และทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น ครุภัณฑ์สานักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง อาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของกองสาธารณสุขฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

จานวน

30,000 บาท

ค่าวัสดุ
(1) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

รวม
531,000 บาท
จานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะต่าง ๆ ตามรูปแบบการจาแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้ อ งถิ่ น ด่ ว นที่สุ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวั น ที่
27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จานวน

400,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ ตามรูปแบบการจาแนก
ประเภทรายรั บ -รายจ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ข ององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556 และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่
9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
จานวนเงิน 200,000 บาท)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จานวนเงิน 200,000 บาท)

(3) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า วั ส ดุ เ ครื่ อ งแต่ ง กายต่ า ง ๆ ตามรู ป แบบการจ าแนก
ประเภทรายรั บ -รายจ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ข ององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวั น ที่ 9 มิ ถุ น ายน 2558 และตาม
หนั งสื อกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น ด่ว นที่ สุ ด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อ จ่ า ยเป็ น ค่ าวัส ดุ ง านบ้ านงานครั ว ต่า ง ๆ ตามรูปแบบการจาแนก
ประเภทรายรั บ -รายจ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ข ององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือ
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น ด่ ว นที่สุ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทวัสดุอื่น ๆ

จานวน

1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอื่น ๆ ตามรูปแบบการจาแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน
2. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
(1) ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่
รวมถึ งค่ า ซ่ อมบ ารุ ง ปกติ หรื อค่ า ซ่ อ มกลาง ตามรู ป แบบการจ าแนก
ประเภทรายรั บ – รายจ่ าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามหนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
จานวนเงิน 100,000 บาท)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จานวนเงิน 100,000 บาท)

รวม
รวม
รวม
รวม

200,000
200,000
200,000
200,000

บาท
บาท
บาท
บาท

