
 
แผนงานสาธารณสุข 

 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) รวม     6,986,720  บาท 
 
งบบุคลากร               รวม    4,719,720  บาท 
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า            รวม    1,913,720  บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             รวม    1,913,720  บาท 

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน            จ านวน 1,340,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีของ
พนักงานเทศบาล จ านวน  5  อัตรา 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน           จ านวน    67,200  บาท 
1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข ฯ                 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมระดับกลาง) จ านวน  1  อัตรา ใน
อัตราเดือนละ 5,600 บาท  
2) เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว  เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ  ส าหรับพนักงาน
เทศบาล  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(3) ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง            จ านวน   103,200 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่  
1. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

ระดับกลาง) จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ  5,600 บาท 
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น)  จ านวน  1   

อัตรา  ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท 
3. หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข (อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น) จ านวน  1 

อัตรา  ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า            จ านวน   403,320  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจ า และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปี              
ของลูกจ้างประจ า  จ านวน  2 อัตรา  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)  
 
 



2.หมวดค่าจ้างชั่วคราว             รวม    2,806,000 บาท 
(1) ประเภทเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง           จ านวน 2,530,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  และเงินปรับปรุงค่า ตอบแทนพนักงาน 
           จ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองสาธารณสุข 
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง           จ านวน  276,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิและเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ  
ตามระเบียบให้แก่พนักงานผู้มีสิทธิ์ได้รับ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองสาธารณสุข 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 
 

งบด าเนินงาน               รวม   2,247,000  บาท 
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสด ุ           รวม   2,237,000  บาท 
ค่าตอบแทน                 รวม     121,000  บาท 

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ        จ านวน   80,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่  พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างที่ได้รับค าสั่งให้มาปฏิบัติราชการเป็น
กรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการตามระเบียบฯ  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน              จ านวน   36,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล  ผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตาม
ระเบียบฯ   (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร            จ านวน   5,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า
ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 
 

ค่าใช้สอย              รวม     2,040,000 บาท 
(1) ประเภทรายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ         จ านวน 2,000,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม 
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างสูบน้ า ค่าจ้างเหมารื้อลอกคูระบายน้ า  ค่าเบี้ย
ประกันรถยนต์ราชการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 
ลงวันที่ 14  สิงหาคม 2552  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และอ่ืน ๆ ตาม



ความจ าเป็น ตามรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 
2556  

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้          จ านวนเงิน   1,500,000  บาท) 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวนเงิน     500,000  บาท) 

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ        จ านวน    30,000   บาท 
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน 
และอ่ืน ๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ตามรูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น              
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556    
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(3) ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                  จ านวน   10,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง
และทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
อาคารสถานที่ทีอ่ยู่ในความดูแลของกองสาธารณสุขฯ  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 
 

ค่าวัสดุ                      รวม         76,000  บาท 
(1) ประเภทวัสดุส านักงาน          จ านวน  40,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุส านักงานต่าง ๆ  ตามรูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559  
(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 
 
 
 



(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ           จ านวน    2,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ ตามรูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
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          จ านวน      1,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ ตามรูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  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            จ านวน      1,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ตามรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ- 
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134                 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(5) ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่          จ านวน      1,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ ตามรูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  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) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ์           จ านวน     30,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ตามรูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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             จ านวน     1,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ ตามรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134          
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 
 

4. หมวดสาธารณูปโภค           รวม       10,000 บาท 
(1) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์           จ านวน     2,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็น ค่าบริการโทรศัพท์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตลาดนัด
เกษตรกรต าบลบ้านสิงห์  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(2) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม         จ านวน     8,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงค่าอินเตอร์เน็ต
การ์ดและค่าสื่อสารอ่ืน ๆ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 
 

งบลงทุน                      รวม        20,000  บาท 
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          รวม        20,000  บาท  
ค่าครุภัณฑ์                      รวม        20,000  บาท 

 (1) ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์         รวม       20,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  ซึ่งไม่รวมถึง
ค่าซ่อมบ ารุงปกติตามรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่  มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่                    
9 มิถุนายน 2558 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 
 
 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


