แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

รวม

6,986,720 บาท

งบบุคลากร
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน

รวม 4,719,720 บาท
รวม 1,913,720 บาท
รวม 1,913,720 บาท
จานวน 1,340,000 บาท

เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น เดื อ นพนั ก งานเทศบาล เงิ น ปรั บ ปรุ ง เงิ น เดื อ นประจ าปี ข อง
พนักงานเทศบาล จานวน 5 อัตรา
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จานวน 67,200 บาท

1) เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ตอบแทนรายเดื อ นให้ แ ก่ ผู้ อ านวยการกองสาธารณสุ ข ฯ
(นักบริ หารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อมระดับกลาง) จานวน 1 อัตรา ใน
อัตราเดือนละ 5,600 บาท
2) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ สาหรับพนักงาน
เทศบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินประจาตาแหน่ง

จานวน 103,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งให้แก่
1. ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระดับกลาง) จานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (อานวยการท้องถิ่น ระดับต้น) จานวน 1
อัตรา ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท
3. หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข (อานวยการท้องถิ่น ระดับต้น) จานวน 1
อัตรา ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจา และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจาปี
ของลูกจ้างประจา จานวน 2 อัตรา
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

จานวน 403,320 บาท

2.หมวดค่าจ้างชั่วคราว
(1) ประเภทเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

รวม 2,806,000 บาท
จานวน 2,530,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่า ตอบแทนพนักงาน
จ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองสาธารณสุข
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จานวน 276,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิและเงินเพิ่มอื่น ๆ
ตามระเบียบให้แก่พนักงานผู้มีสิทธิ์ได้รับ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองสาธารณสุข
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบดาเนินงาน
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบแทน
(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รวม 2,247,000
รวม 2,237,000
รวม 121,000
จานวน 80,000

บาท
บาท
บาท
บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างที่ได้รับคาสั่งให้มาปฏิบัติราชการเป็น
กรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน

จานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตาม
ระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจา
ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้สอย
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่า ก าจั ดสิ่ ง ปฏิ กูล ค่ า เช่ า ทรั พย์ สิ น ค่า โฆษณาและเผยแพร่ ค่ า ธรรมเนี ย ม
ค่า จ้ างเหมาบริ ก าร ค่า จ้ างสู บ น้ า ค่ า จ้ างเหมารื้อ ลอกคู ระบายน้ า ค่า เบี้ ย
ประกันรถยนต์ราชการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และอื่น ๆ ตาม

รวม 2,040,000 บาท
จานวน 2,000,000 บาท

ความจาเป็น ตามรูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้ องถิ่ น ด่ว นมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม
2556
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
จานวนเงิน 1,500,000 บาท)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จานวนเงิน 500,000 บาท)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ

จานวน 30,000 บาท

เพื่อ จ่ ายเป็ น ค่าใช้จ่ า ยในการเดิน ทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน
และอื่น ๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ตามรูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ตามหนั ง สื อ กรมส่ ง เสริม การปกครองท้ อ งถิ่ น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง
และทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น ครุภัณฑ์สานักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
อาคารสถานที่ทอี่ ยู่ในความดูแลของกองสาธารณสุขฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ
(1) ประเภทวัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุสานักงานต่าง ๆ ตามรูปแบบและการจาแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รวม
จานวน

76,000 บาท
40,000 บาท

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

2,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ ายเป็ น ค่ าวัส ดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ ตามรูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า วั ส ดุ ง านบ้ า นงานครั ว ต่ า ง ๆ ตามรู ป แบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่ว นท้องถิ่น ตามหนั งสื อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ตามรูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ รายจ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134
ลงวัน ที่ 9 มิ ถุนายน 2558 และตามหนังสื อกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ต่าง ๆ ตามรูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่ว นท้องถิ่น ตามหนั งสื อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ตามรูปแบบและการจาแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134

ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทวัสดุอื่น ๆ

จานวน

1,000 บาท

เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า วั ส ดุ อื่ น ๆ ตามรู ป แบบและการจ าแนกประเภทรายรั บ รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
หนั งสื อกรมส่ ง เสริ มการปกครองท้อ งถิ่น ด่ ว นมาก ที่ มท 0808.2/ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4. หมวดสาธารณูปโภค
(1) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์

รวม
10,000 บาท
จานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าบริการโทรศัพท์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตลาดนัด
เกษตรกรตาบลบ้านสิงห์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จานวน

8,000 บาท

รวม
รวม
รวม
รวม

20,000
20,000
20,000
20,000

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงค่าอินเตอร์เน็ต
การ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
(1) ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึง
ค่ า ซ่ อ มบ ารุ ง ปกติ ต ามรู ป แบบและการจ าแนกประเภทรายรั บ -รายจ่ า ย
งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรม
ส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ด่ ว นมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวั น ที่
9 มิถุนายน 2558 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

บาท
บาท
บาท
บาท

