
 

 

 

แผนงาน สาธารณสุข (00220) 
กองสาธารณสุข 

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น  1,062,400  บาท 
 

งาน  บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข (00221) รวม 772,400 บาท 
   งบบุคลากร รวม 662,400 บาท 
  หมวด เงินเดือนและค่าจ้างประจํา รวม 554,400 บาท 
  ประเภท เงินเดือนพนักงานเทศบาล    รวม 531,120 บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ตาม

กรอบอัตรากําลัง  3  ปี  พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  และอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง
กับการนี้  (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) ดังนี้ 
- นักบริหารงานสาธารณสุข                จํานวน  1  อัตรา 
- นักวิชาการสุขาภิบาล                     จํานวน  1  อัตรา 

    
  ประเภท เงินเพ่ิมต่าง ๆ  พนักงานเทศบาล    รวม 23,280 บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาลและอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับการนี้  

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)   
    
  หมวด ค่าจ้างช่ัวคราว รวม 108,000 บาท 
  ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ    รวม 75,240 บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองสาธารณสุข  ตามกรอบ

อัตรากําลังพนักงานจ้าง 4  ปี  และอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับการนี้  (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)  
ดังนี้ 
- ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ      จํานวน  1  อัตรา 

    
  ประเภท เงินเพ่ิมต่าง ๆ พนักงานจ้าง    รวม 32,760 บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างท่ัวไป  

และอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับการนี้  (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)   
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   งบดําเนินการ รวม 110,000 บาท 
  หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  รวม 110,000 บาท 
  หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าตอบแทน) รวม 40,000 บาท 
  ประเภท ค่าตอบแทน ค่าจ้างพิเศษ  ค่าล่วงเวลาสําหรับ

แพทย์ พยาบาลเจ้าหน้าท่ีอ่ืน ๆ 
รวม 10,000 บาท 

   สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าจ้างพิเศษ ค่าล่วงเวลาสําหรับแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าท่ี
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการนี้ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข และอ่ืน ๆ     
ท่ีเก่ียวข้องกับการนี้ (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)  

    
  ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองท้องถ่ิน 
รวม 20,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลและอ่ืนๆ                
ท่ีเก่ียวข้องกับการนี้ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)  ดังนี้ 

   1)  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ       รวม 20,000 บาท 
        สําหรับจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการนี้  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1957 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน  2551  

    
  ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รวม 10,000 บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล  

ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง ท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  และอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง
กับการนี้  (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)   

    
  หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) รวม 20,000 บาท 
  ประเภท รายจ่ายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
รวม 20,000 บาท 

   สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายต่าง ๆ  ดังนี้    
   1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   รวม 20,000 บาท 
        สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร ค่าใช้จ่ายในการไปประชุมอบรมสัมมนา ของพนักงานเทศบาล  และผู้มีสิทธิ
ตามระเบียบของทางราชการ เช่น  ค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าพาหนะ ค่าเช่า ท่ีพัก และอ่ืน ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับงานน้ี  (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)   
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  หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าวัสดุ) รวม 50,000 บาท 
  ประเภท วัสดุสํานักงาน      รวม 20,000 บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ  เช่น  เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ ใช้ใน

สํานักงาน  และอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับงานนี้  (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)   
    
  ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์     รวม 10,000 บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ CD – ROM ฯลฯ  และอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับการนี้  (ต้ังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนท่ัวไป)  

    
  ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่     รวม 10,000 บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ป้ายผ้า พู่กัน สี  

ฟิล์มรูปถ่าย รูปสีหรือขาวดําท่ีได้จากการล้างอัด  ขยาย สต๊ิกเกอร์ ม้วนเทป ฯลฯ  และ
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการนี้    (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)   

    
  ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์     รวม 10,000 บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เช่น ค่าน้ํายาฆ่าเชื้อ  อุปกรณ์

การแพทย์  ยาและเวชภัณฑ์การแพทย์  น้ํายาเคมีพ่นกําจัดยุงลาย  น้ํายาตรวจสาร
ปนเป้ือนในอาหาร  วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ยากําจัดหนูและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ี
จําเป็นต้องใช้ในงานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ ฯลฯ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการนี้     
(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)   

    
งาน  บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223) รวม 290,000 บาท 
   งบดําเนินการ รวม 200,000 บาท 
  หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  รวม 200,000 บาท 
  หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) รวม 200,000 บาท 
  ประเภท รายจ่ายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ      
รวม 200,000 บาท 

   1)  ค่าใช้จ่ายในโครงการตลาดสดน่าซ้ือ   รวม 25,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตลาดสดน่าซ้ือ เช่น จัดฝึกอบรมให้ความรู้ แก่ผู้

จําหน่ายสินค้าในตลาดสด  ผู้ประกอบการอ่ืน ๆ  ค่าน้ํายาทําความสะอาด  ค่าชุดผ้ากัน
เป้ือน  ค่าน้ํายาตรวจสารเคมี  ชุดทดสอบสารในอาหาร  เครื่องอุปโภค  ค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจแนะนําสถานประกอบการในเขตเทศบาล และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการนี้  (ต้ังจ่าย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป)   
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   2)  ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กไทย

แรกเกิด – 6 ปี    
รวม 25,000 บาท 

        สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแม่เด็กแรกเกิด เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  
ค่าอาหารและเครื่องด่ืม ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะ ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าอุปกรณ์ในการพัฒนาการ
เด็ก ค่าจัดซ้ือนมสําหรับเด็ก ชุดเยี่ยมบ้าน  และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการนี้  (ต้ังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนท่ัวไป)  

    
   3)  ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ

ในชุมชน เช่น ไข้หวัดนก ,ไข้หวัดใหญ่,วัณโรค    
รวม 20,000 บาท 

        สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดนก เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การประชาสัมพันธ์  ค่าวัคซีน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี ค่าอาหาร และเครื่องด่ืมและอ่ืน ๆ   
ท่ีเก่ียวข้อง กับการนี้  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข  ด่วนท่ีสุดท่ี สธ. 0705.3/41 ลงวันท่ี  19  กุมภาพันธ์  2551  (ต้ังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนท่ัวไป)  

    
   4)  ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษ

สุนัขบ้า    
รวม 30,000 บาท 

        สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัคซีน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี ค่าอาหารและเครื่องด่ืมและอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกับการนี้ (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)  

    
   5)  ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันโรค

ไข้เลือดออก     
รวม 50,000 บาท 

        สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก  เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์  ค่าสารกําจัดยุง  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี ค่าอาหารและ
เครื่องด่ืม  และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการนี้  (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)  

    
   6)  ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

สุขภาพ 3 อ. (อาหาร อารมณ์  ออกกําลังกาย) 
รวม 30,000 บาท 

        สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน
กลุ่มเสี่ยง  เช่น ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี ค่าอาหารและ
เครื่องด่ืมและอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับการนี้  (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)  
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   7)  ค่าใช้จ่ายในโครงการลดปริมาณขยะในชุมชน  รวม 20,000 บาท 
        สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลดปริมาณขยะในชุมชน  เช่นค่าใช้จ่ายใน

การศึกษาดูงานเก่ียวกับการบริหารจัดการขยะ  ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์  
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องด่ืม ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะ ค่าเบ้ียเลี้ยง           
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการนี้  (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)              

    
   งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท 
  หมวด เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท 
  ประเภท เงินอุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน

ในเขตเทศบาล 
รวม 90,000 บาท 

   สําหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล ให้กับ
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน จํานวน 9 ชุมชน  ในการดําเนินงานใน 3 กลุ่มกิจกรรม 
ได้แก่การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข  การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่าง ๆ        
การจัดบริการสาธารณสุขเบ้ืองต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และอ่ืน ๆ          
ท่ีเกี่ยวข้องกับการน้ี  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/             
ว 2611 ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2547 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น             
ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0891.3/ว1403  ลงวันท่ี 17 กรกฎาคม 2552  (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป)  
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