
10,158,000 บาท
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข (รหัสบัญช ี00221) รวม 4,050,000 บาท
  1. งบบุคลากร (รหัสบัญช ี520000) รวม 2,340,000 บาท
    1.1 เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) (รหัสบัญช ี522000) รวม 2,340,000 บาท
     1.1.1 เงินเดือนพนักงาน (รหสับญัชี 220100) ตัง้ไว้ 1,744,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าป ี ใหแ้ก่พนักงาน
     เทศบาลกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม จ านวน 5 อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้
     ไม่เกิน 12 เดือน (กองสาธารณสุขฯ)

     1.1.2 เงินประจ าต าแหน่ง (รหสับญัชี 220300) ตัง้ไว้ 147,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินประจ าต าแหน่งแก่ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ
     ส่ิงแวดล้อม จ านวน 1 อัตรา ตามพระราชบญัญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งฯ 
     โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน และเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพเิศษ
     ของผู้ปฏบิติังานด้านสาธารณสุข จ านวน 1 อัตรา (กองสาธารณสุขฯ)

     1.1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหสับญัชี 220600) ตัง้ไว้ 396,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินค่าจา้งพนักงานจา้งของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
     จ านวน 3 อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศ
     คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลฯ เร่ืองมาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับพนักงานจา้งฯ
     (กองสาธารณสุขฯ)

     1.1.4 เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหสับญัชี 220700) ตัง้ไว้ 53,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินเพิ่มค่าครองชีพใหแ้ก่พนักงานกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
     จ านวน 3 อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองสาธารณสุขฯ)

  2. งบด าเนินงาน (รหัสบัญช ี530000) รวม 1,684,000 บาท
    2.1 ค่าตอบแทน (รหัสบัญช ี531000) รวม 184,000 บาท
     2.1.1 ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ (รหสับญัชี 310300) ตัง้ไว้ 10,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งนอกเวลา ค่าอาหารท าการนอกเวลา ใหแ้ก่พนักงาน
     เทศบาลและลูกจา้งที่ได้รับค าส่ังใหป้ฏบิติังานนอกเวลาราชการ รวมทั้งจา่ย
     เปน็ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา ส าหรับบคุลากรทางการแพทย ์และด้านอืน่ๆ      
     ที่เกีย่วข้องในสังกัดเทศบาล และเปน็เงินค่าจา้งพเิศษส าหรับบคุลากร
     ทางการแพทยจ์ากกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอืน่ ๆ ที่ช่วยปฎบิติังาน
     ใหแ้ก่เทศบาล (กองสาธารณสุขฯ)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2558
เทศบาลต าบลท่ายาง  อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานสาธารณสุข (รหัสบัญช ี00220)  รวมรายจ่ายทั้งสิ้น



     2.1.2 ค่าเช่าบา้น (รหสับญัชี 310400) ตัง้ไว้ 134,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบยีบฯ
     (กองสาธารณสุขฯ)

     2.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร (รหสับญัชี 310500) ตัง้ไว้ 40,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรของพนักงานเทศบาล   
     และลูกจา้งประจ า ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบยีบฯ (กองสาธารณสุขฯ)
     ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ เปน็เงิน 40,000 บาท (กองสาธารณสุขฯ)

    2.2 ค่าใชส้อย (รหัสบัญช ี532000) รวม 1,240,000 บาท
     2.2.1 รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ (รหสับญัชี 320100) ตัง้ไว้ 150,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยต่าง ๆ  เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารหรือ
     ส่ิงพมิพต่์าง ๆ ค่าเยบ็หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจา่ย
     ใหห้น่วยงานอืน่ตามระเบยีบ ค่าจา้งเหมา บริการแรงงานบคุคลภายนอก
     มาท าการอยา่งใดอยา่งหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจด าเนินการเองได้ตามความจ าเปน็
     ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาลฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

     2.2.2 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย ตัง้ไว้ 1,060,000 บาท
     หมวดอ่ืนๆ (รหสับญัชี 320300)
     (1) ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จา่ยอืน่ๆ จ านวน 50,000 บาท
            เพี่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล 
     และลูกจา้งตามค าส่ังของทางราชการ , ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล 
     ที่จา่ยใหแ้ก่บคุคลต่าง ๆ ที่ท าประโยชน์ใหแ้ก่เทศบาล , ค่าพวงมาลัย 
     ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ที่ใช้ในกิจกรรมหรือวันส าคัญต่างๆ 
     ของเทศบาล (กองสาธารณสุขฯ)

     (2) โครงการพฒันาศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหาร/แผงลอยและตลาดสด จ านวน 700,000 บาท
     ใหอ้ยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน
             เพื่อจา่ยเปน็ค่าซ้ืออุปกรณ์ตรวจสารปนเปื้อน เช่น สารฟอกขาว ,
     สารกันรา , สารฟอร์มาลีน , สารบอร์แรกซ์ , SI2 ในการตรวจหาเชือ้แบคทเีรีย
     ในอาหาร , ค่าการจดัท าชุดในการปรุงประกอบอาหาร ที่ถูกสุขลักษณะในการ
     ด าเนินงาน เงินรางวัลส าหรับการประกวดแข่งขันต่างๆ ด้านสุขลักษณะ
     สุขาภบิาลอาหาร ค่ายานพาหนะเดินทางส าหรับศึกษาดูงาน ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม  
     และค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ที่เกีย่วข้องกับโครงการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 92 ล าดับที่ 1



     (3) โครงการรวมพลังกวาดบา้นกวาดเมือง Big Cleaning Day จ านวน 50,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้สอยในโครงการ ได้แก่ ค่าอาหารแก่ชุมชน หน่วยงาน
     ที่เข้าร่วมกิจกรรม ค่าจดัสถานที่ ค่าเงินรางวัลส าหรับการประกวดแข่งขันต่าง ๆ 
     และค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ที่เกีย่วข้องในโครงการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 119 ล าดับที่ 1

     (4) โครงการคุ้มครองผู้บริโภค (เคร่ืองส าอาง และยา) จ านวน 10,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าตัวอยา่งเคร่ืองส าอาง ยา น้ ายาในการตรวจสอบ อุปกรณ์ต่างๆ 
     ที่ใช้ในการตรวจสอบสารปนเปื้อนและค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง (กองสาธารณสุขฯ)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 94 ล าดับที่ 5

     (5) โครงการสืบสานอนุรักษแ์ม่น้ าเพชรบรีุ จ านวน 150,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้สอยในโครงการ ได้แก่ ค่าจดัสถานที่ ค่าอาหารแก่ชุมชน  
     โรงเรียน และหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม เงินรางวัล
     ส าหรับการประกวดการแข่งขันต่าง ๆ และค่าใช้จา่ยอืน่ๆที่เกีย่วข้องในโครงการ ฯลฯ
     (กองสาธารณสุขฯ)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 117 ล าดับที่ 1

     (6) โครงการพฒันาศักยภาพด้านสาธารณสุข โดยกลุ่มผู้ประกอบการค้าอาหาร จ านวน 50,000 บาท
            เพื่อเปน็ค่าใช้จา่ยในการอบรมทางด้านสาธารณสุขฯ ได้แก่ ค่าอาหาร 
     ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงค่าใช้จา่ยอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้อง
     ในโครงการ (กองสาธารณสุขฯ)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 93 ล าดับที่ 2

     (7) โครงการอบรมคัดแยกขยะ จ านวน 50,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในกิจกรรมใหค้วามรู้ทางด้านสาธารณสุขฯ ได้แก่
     ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงค่าใช้จา่ยอืน่ๆ 
     ที่เกีย่วข้องในโครงการ (กองสาธารณสุขฯ)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 117 ล าดับที่ 2

     2.2.3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รหสับญัชี 320400) ตัง้ไว้ 30,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑ์ที่ช ารุดเสียหาย  บ ารุงรักษา
     ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล  บ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพยสิ์นอืน่ๆ
     ของเทศบาล เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองสาธารณสุขฯ)
     



    2.3 ค่าวัสด ุ(รหัสบัญช ี533000) รวม 250,000 บาท
     2.3.1 วัสดุส านักงาน (รหสับญัชี 330100) ตัง้ไว้ 50,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือวัสดุส านักงานต่างๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี ้ตู้ กระดาษ 
     ดินสอ ปากกา ไม้บรรทดั ยางลบ ส่ิงพมิพท์ี่ได้จากการซ้ือหรือจา้งพมิพ ์ซอง 
     แฟม้ ตรายาง ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

     2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหสับญัชี 330200) ตัง้ไว้ 5,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าหลอดไฟฟา้ สายไฟฟา้ ปล๊ัก สวิตซ์ไฟฟา้ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

     2.3.3 วัสดุงานบา้นงานครัว (รหสับญัชี 330300) ตัง้ไว้ 15,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือ จาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพื้น ฯลฯ
     (กองสาธารณสุขฯ)

     2.3.4 วัสดุก่อสร้าง (รหสับญัชี 330600) ตัง้ไว้ 5,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบในการก่อสร้างงาน
     ต่าง ๆ เช่น หนิ ดิน ทราย ไม้กระดาน ปนูซิเมนต์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

     2.3.5 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหสับญัชี 330700) ตัง้ไว้ 20,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็วัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการ
     ปฏบิติังานต่างๆ ของเทศบาล (กองสาธารณสุขฯ)

     2.3.6 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลืน่ (รหสับญัชี 330800) ตัง้ไว้ 100,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าเชือ้เพลิง และน้ ามันหล่อล่ืน ส าหรับกิจการและยานพาหนะ
     ที่ใช้ในการปฏบิติังานของเทศบาล ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

     2.3.7 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (รหสับญัชี 330900) ตัง้ไว้ 10,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือน้ ายาเคมี สารเคมีต่างๆ กรดเกลือ โซดาแอช ยารักษาโรค
     รวมถึงวัสดุอุปกณ์ที่ใช้ในการบ ารุงดูแลรักษาเวชภณัฑ์ต่างๆ (กองสาธารณสุขฯ)

     2.3.8 วัสดุการเกษตร (รหสับญัชี 331000) ตัง้ไว้ 5,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือสารเคมี ปอ้งกันและก าจดัศัตรูพชื ปุ๋ย วัสดุเพาะช า
     ผ้าหรือพลาสติก สายยาง กระถางต้นไม้ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

     2.3.9 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  (รหสับญัชี 331100) ตัง้ไว้ 10,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือกระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟล์ิม  
     ฟล์ิมสไลด์ แถบบนัทกึเสียงหรือภาพ (วีดีโอเทป,ภาพยนตร์,แผ่นซีดี) ค่าล้าง อัด 
     ขยาย รูปสีหรือขาวด า ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)



     2.3.10 วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหสับญัชี 331400) ตัง้ไว้ 20,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ืออุปกรณ์บนัทกึข้อมูล (Diskette , Floppy Disk , 
     Removeable Disk) หมึกพมิพส์ าหรับเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง
     แปน้พมิพ ์(Key Board) ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

     2.3.11 วัสดุอ่ืนๆ  (รหสับญัชี 331700) ตัง้ไว้ 10,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภทใด
     ตามบญัชีจ าแนกประเภทรายรับและรายจา่ยขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
     เช่น ค่าซ้ือฟนื คลิบบตัร พลาสติกใส่บตัร ตราสัญลักษณ์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

    2.4 ค่าสาธารณปูโภค (รหัสบัญช ี534000) รวม 10,000 บาท
     2.4.1 ค่าบริการโทรศัพท ์(รหสับญัชี 340300) ตัง้ไว้ 10,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าโทรศัพทติ์ดต่อราชการของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
     (กองสาธารณสุขฯ)

  3. งบลงทุน รวม 26,000 บาท
    3.1 ค่าครุภณัฑ์ (รหัสบัญช ี541000) รวม 26,000 บาท
     3.1.1 ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (รหสับญัชี 410700) ตัง้ไว้ 6,000 บาท
     (1) ค่าจดัซ้ือกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจติอล จ านวน 6,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจติอล จ านวน 1 เคร่ือง
     ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพกิเซล ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 
     (กองสาธารณสุขฯ)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 123 ล าดับที่ 2

     3.1.2 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ (รหสับญัชี 411800) ตัง้ไว้ 20,000 บาท
            รายจา่ยเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ 
     ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองสาธารณสุขฯ)



งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (รหัสบัญช ี00223) รวม 6,108,000 บาท

  1. งบบุคลากร (รหัสบัญช ี520000) รวม 250,000 บาท
    1.1 เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) (รหัสบัญช ี522000) รวม 250,000 บาท
     1.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหสับญัชี 220600) ตัง้ไว้ 188,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินค่าจา้งพนักงานจา้งของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
     จ านวน 2 อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศ
     คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลฯ เร่ืองมาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับพนักงานจา้งฯ
     (กองสาธารณสุขฯ)
 
     1.1.2 เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหสับญัชี 220700) ตัง้ไว้ 62,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินเพิ่มค่าครองชีพใหแ้ก่พนักงานกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
     จ านวน 2 อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองสาธารณสุขฯ)

  2. งบด าเนินงาน (รหัสบัญช ี530000) รวม 3,603,000 บาท
    2.1 ค่าตอบแทน (รหัสบัญช ี531000) รวม 80,000 บาท
     2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏบิตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่ อปท. ตัง้ไว้ 10,000 บาท
     (รหสับญัชี 310100)
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏบิติัราชการใหแ้ก่ทอ้งถิน่ แก่นายแพทย์
     หรือเจา้หน้าที่สาธารณสุข พยาบาล ฯลฯ ที่ช่วยปฏบิติังานเทศบาล (กองสาธารณสุขฯ)

     2.1.2 ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ (รหสับญัชี 310300) ตัง้ไว้ 70,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งนอกเวลา ค่าอาหารท าการนอกเวลา ใหแ้ก่พนักงาน
     เทศบาลและลูกจา้งที่ได้รับค าส่ังใหป้ฏบิติังานนอกเวลาราชการรวมทั้งจา่ยเปน็
     ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา ส าหรับบคุลากรทางการแพทย ์และด้านอืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง
     ในสังกัดเทศบาล และเปน็เงินค่าจา้งพเิศษส าหรับบคุลากรทางการแพทยจ์าก
     กระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอืน่ๆ ที่ช่วยปฏบิติังานใหแ้ก่เทศบาล
     (กองสาธารณสุขฯ)

    2.2 ค่าใชส้อย (รหัสบัญช ี532000) รวม 1,545,000 บาท
     2.2.1 รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ (รหสับญัชี 320100) ตัง้ไว้ 100,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยต่าง ๆ  เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารหรือ
     ส่ิงพมิพต่์าง ๆ ค่าเยบ็หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจา่ย
     ใหห้น่วยงานอืน่ตามระเบยีบ ค่าจา้งเหมา บริการแรงงานบคุคลภายนอก
     มาท าการอยา่งใดอยา่งหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจด าเนินการเองได้ตามความจ าเปน็
     ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)



     2.2.2 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย ตัง้ไว้ 1,415,000 บาท
     หมวดอ่ืนๆ (รหสับญัชี 320300)
     (1) โครงการแม่ลูกปลอดภยัใส่ใจสุขภาพ (อนามัยแม่และเด็ก) จ านวน 150,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเวชภณัฑ์ วัสดุ ส่ิงของเคร่ืองใช้ ได้แก่ ผ้าเช็ดตัว 
     ผ้าอ้อม แปง้ สบู่ ฯลฯ ส าหรับเปน็ตัวอยา่งวัสดุอุปกรณ์เยีย่มมารดาและบตุร
     หลังคลอดที่อยูใ่นเขตเทศบาลต าบลทา่ยาง (กองสาธารณสุขฯ)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 93 ล าดับที่ 3

     (2) โครงการปอ้งกันและควบคุมแมลงและสัตว์ที่เปน็พาหะน าโรคในตลาด จ านวน 80,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการจา้งเหมาก าจดัแมลงและสัตว์ที่เปน็พาหะ
     น าโรคของสู่คน และซ้ือเคมีภณัฑ์ส าหรับก าจดัแมลงสาบ สัตว์ ที่เปน็พาหะน าโรค
     มาสู่คน และค่าใช้จา่ยอืน่ ๆ ในโครงการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 95 ล าดับที่ 8

     (3) โครงการพฒันาระบบสาธารณสุขมูลฐานส าหรับผู้ด้อยโอกาส และพฒันา จ านวน 800,000 บาท
     ศักยภาพของ อ.ส.ม. ในชุมชน
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจา้งเหมา
     ท าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าจา้งเหมาเช่ายานพาหนะ ค่าของขวัญ 
     ของที่ระลึก ค่าวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ค่าเช่าที่พกั และค่าใช้จา่ยอืน่ ๆ 
     ที่เกีย่วข้องในโครงการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 94 ล าดับที่ 4

     (4) โครงการตรวจสุขภาพลูกจา้ง พนักงาน ประจ าป ี2558 ของกองสาธารณสุข จ านวน 50,000 บาท
     และส่ิงแวดล้อมเพื่อประเมินสภาวะเส่ียงของโรคที่เกิดจากการท างาน
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าตรวจสุขภาพพนักงาน ลูกจา้งของกองสาธารณสุขและ
     ส่ิงแวดล้อม (กองสาธารณสุขฯ)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 120 ล าดับที่ 1

     (5) โครงการใหค้วามรู้เร่ืองเพศศึกษาและเอดส์ จ านวน 50,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยเคร่ืองเขียนแบบพมิพ ์ค่าจดันิทรรศการ ค่าตอบแทน
     วิทยากร ค่าจา้งเหมาท าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง
     ในโครงการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 94 ล าดับที่ 6

     (6) โครงการท าหมันสุนัขและแมวในเขตเทศบาลต าบลทา่ยาง จ านวน 30,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการท าหมันสุนัขและแมว และเปน็ค่าตอบแทน
     สัตวแพทย ์ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ที่ใช้ในโครงการและค่าใช้จา่ยอืน่ๆ 
     ที่เกีย่วข้องในโครงการ (กองสาธารณสุขฯ)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 96 ล าดับที่ 10



     (7) โครงการชุมชนสดใสใส่ใจสุขภาพสายตาผู้สูงอายุ จ านวน 160,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจา้งเหมา
     ท าอาหาร ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าจา้งเหมาเช่ายานพาหนะ ค่าของขวัญ 
     ค่าของที่ระลึก และวัสดุอุปกรณ์การดูแลสุขภาพ ตลอดจนค่าใช้จา่ยอืน่ๆ 
     ที่เกีย่วข้องในโครงการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 99 ล าดับที่ 20

     (8) โครงการพฒันาศักยภาพด้านสาธารณสุข โดยอบรมกลุ่มเส่ียง จ านวน 45,000 บาท

            เพื่อเปน็ค่าใช้จา่ยในการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจา้งเหมาอาหาร
     ค่าเคร่ืองมือ และค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ที่เกีย่วข้องในโครงการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 95 ล าดับที่ 9

     (9) โครงการพฒันาศักยภาพด้านสาธารณสุข โดยกลุ่มด้านส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 50,000 บาท
            เพื่อเปน็ค่าใช้จา่ยในการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจา้งเหมาอาหาร
     ค่าเคร่ืองมือ และค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ที่เกีย่วข้องในโครงการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 95 ล าดับที่ 7

     2.2.3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รหสับญัชี 320400) ตัง้ไว้ 30,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑ์ที่ช ารุดเสียหาย  บ ารุงรักษา
     ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล บ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพยสิ์นอืน่ๆ
     ของเทศบาล เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองสาธารณสุขฯ)

    2.3 ค่าวัสด ุ(รหัสบัญช ี533000) รวม 1,723,000 บาท
     2.3.1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหสับญัชี 330200) ตัง้ไว้ 5,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าหลอดไฟฟา้ สายไฟฟา้ ปล๊ัก สวิตช์ไฟฟา้ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

     2.3.2 วัสดุงานบา้นงานครัว (รหสับญัชี 330300) ตัง้ไว้ 5,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าซ้ือจาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพื้น ฯลฯ
     (กองสาธารณสุขฯ)

     2.3.3 วัสดุก่อสร้าง (รหสับญัชี 330600) ตัง้ไว้ 50,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบในการก่อสร้างงาน
     ต่าง ๆ เช่น หนิ ดิน ทราย ไม้กระดาน ปนูซิเมนต์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

     2.3.4 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหสับญัชี 330700) ตัง้ไว้ 20,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็วัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการ
     ปฏบิติังานต่างๆ ของเทศบาล (กองสาธารณสุขฯ)



     2.3.5 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลืน่ (รหสับญัชี 330800) ตัง้ไว้ 500,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าเชือ้เพลิง และน้ ามันหล่อล่ืน ส าหรับกิจการและยานพาหนะ
     ที่ใช้ในการปฏบิติังานของเทศบาล (กองสาธารณสุขฯ)

     2.3.6 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (รหสับญัชี 330900) ตัง้ไว้ 1,010,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือน้ ายาเคมี สารเคมีต่างๆ สารส้ม คลอรีน กรดเกลือ
     โซดาแอช ยารักษาโรค รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบ ารุงดูแลรักษาและ
     เวชภณัฑ์ต่างๆ (กองสาธารณสุขฯ)

     2.3.7 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหสับญัชี 331100) ตัง้ไว้ 3,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟล์ิม ฟล์ิมสไลด์ 

     แถบบนัทกึเสียงหรือภาพ (วิดีโอเทป,ภาพยนตร์,แผ่นซีดี) ค่าล้าง อัด ขยาย 

     รูปสีหรือขาวด า ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

     2.3.8 วัสดุเครื่องแต่งกาย (รหสับญัชี 331200) ตัง้ไว้ 30,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าเคร่ืองแต่งกายที่ใช้ในการปฏบิติังานของพนักงาน ลูกจา้ง
     กองสาธารณสุขฯ ได้แก่ เส้ือ กางเกง รองเทา้ หมวก ถุงมือ รองเทา้บทู ฯลฯ
     (กองสาธารณสุขฯ)

     2.3.9 วัสดุอ่ืนๆ (รหสับญัชี 331700) ตัง้ไว้ 100,000 บาท

            เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภทใด

     ตามบญัชีจ าแนกประเภทรายรับและรายจา่ยขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

     (กองสาธารณสุขฯ)

    2.4 ค่าสาธารณปูโภค (รหัสบัญช ี534000) รวม 255,000 บาท
     2.4.1 ค่าไฟฟ้า (รหสับญัชี 340100) ตัง้ไว้ 250,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่ากระแสไฟฟา้ที่ใช้ในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลต าบลทา่ยาง
     (กองสาธารณสุขฯ)

     2.4.2 ค่าน้ าประปา (รหสับญัชี 340200) ตัง้ไว้ 5,000 บาท

            เพื่อจา่ยเปน็ค่าน้ าประปาซ่ึงใช้ในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลต าบลทา่ยาง

     (กองสาธารณสุขฯ)



  3. งบลงทุน รวม 1,610,000 บาท
    3.1 ค่าครุภณัฑ์ (รหัสบัญช ี541000) รวม 1,610,000 บาท
     3.1.1 ครุภณัฑ์การเกษตร (รหสับญัชี 410400) ตัง้ไว้ 1,250,000 บาท
     (1) ค่าจดัซ้ือเคร่ืองลวกและปั่นขนสุกร จ านวน 980,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองลวกและปั่นขนสุกร จ านวน 1 เคร่ือง โดยมี
     คุณลักษณะดังนี้
            - มีก าลังการผลิตไม่น้อยกว่า 15 ตัว/ชัว่โมง
            - เปน็เคร่ืองลวกและปั่นขนได้ในตัวเดียวกัน
            - มีขนาดมอเตอร์ไม่ต่ ากว่า 3 Kw
            - มีชุดควบคุมระบบอัตโนมัติ สามารถต้ังเวลาในการลวกและต้ังอุณหภมูิ
              ในการลวกได้
     (เปน็ครุภณัฑ์ที่ไม่มีอยูใ่นบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ ดังนั้นจงึจ าเปน็ต้องจดัซ้ือตาม
     ราคาทอ้งตลาด) (กองสาธารณสุขฯ)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 122 ล าดับที่ 1

     (2) ค่าจดัซ้ือเคร่ืองท าใหสุ้กรสลบด้วยไฟฟา้ จ านวน 270,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองท าใหสุ้กรสลบด้วยไฟฟา้พร้อมติดต้ัง จ านวน 
     1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
            - แรงดันไฟฟา้ที่ใช้งาน 230 โวลท์
            - ควบคุมกระแสไฟฟา้ด้วยอีเล็กทรอนิกส์
            - มีฟวิส์ควบคุมระบบไฟฟา้ไม่ใหใ้ช้กระแสไฟฟา้เกิน
     (เปน็ครุภณัฑ์ที่ไม่มีอยูใ่นบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ ดังนั้นจงึจ าเปน็ต้องจดัซ้ือตาม
     ราคาทอ้งตลาด) (กองสาธารณสุขฯ)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 123 ล าดับที่ 1

     3.1.1 ค่าครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (รหสับญัชี 410800) ตัง้ไว้ 160,000 บาท
     (1) ค่าจดัซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควัน จ านวน 160,000 บาท
             เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควันขนาดเล็กชนิดสายสะพาย 
     จ านวน 2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 80,000 บาท เปน็เคร่ืองที่ได้รับการรับรอง
     มาตรฐาน ISO 9001 และได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO)
     (เปน็ครุภณัฑ์ที่ไม่มีอยูใ่นบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ ดังนั้นจงึจ าเปน็ต้องจดัซ้ือตาม
     ราคาทอ้งตลาด) (กองสาธารณสุขฯ)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 97 ล าดับที่ 14

     3.1.2 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ (รหสับญัชี 411800) ตัง้ไว้ 200,000 บาท
            รายจา่ยเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ 
     ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองสาธารณสุขฯ)



  4. งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญช ี560000) รวม 645,000 บาท
    4.1 อุดหนุนส่วนราชการ (รหัสบัญช ี610200) รวม 90,000 บาท
     4.1.1 โครงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน ตัง้ไว้ 25,000 บาท
           เพื่อจา่ยเปน็เงินอุดหนุนโครงการฟื้นฟสูมรรถภาพคนพกิารในชุมชนใหแ้ก่
     โรงพยาบาลทา่ยาง (กองสาธารณสุขฯ)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 96 ล าดับที่ 13

     4.1.2 โครงการชุมชนร่วมใจปอ้งกันภยัโรคเบาหวาน และความดันโลหติสูง ตัง้ไว้ 40,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินอุดหนุนโครงการชุมชนร่วมใจปอ้งกันภยัโรคเบาหวาน และ
     ความดันโลหติสูงใหแ้ก่โรงพยาบาลทา่ยาง (กองสาธารณสุขฯ)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 99 ล าดับที่ 19

     4.1.3 โครงการสตรียุคใหม่ควรใส่ใจตรวจมะเร็งปากมดลูก ตัง้ไว้ 25,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินอุดหนุนโครงการสตรียคุใหม่ควรใส่ใจตรวจมะเร็งปากมดลูก
     ใหแ้ก่โรงพยาบาลทา่ยาง (กองสาธารณสุขฯ)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 96 ล าดับที่ 12

    4.2 อุดหนุนเอกชน (รหัสบัญช ี610300) รวม 555,000 บาท
     4.2.1 โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล ตัง้ไว้ 555,000 บาท
             เพื่อจา่ยเปน็เงินอุดหนุนการพฒันาสาธารณสุขมูลฐาน ในเขต
     องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ โดยจดัสรรเปน็ค่าด าเนินงานของ อสม.ในเขตชุมชน/
     หมูบ่า้น/ชุมชนละ 15,000 บาท และให ้อสม.ด าเนินการในการพฒันาศักยภาพ
     ด้านสาธารณสุข การแก้ไขปญัหาสาธารณสุขในเร่ืองต่าง ๆ และการจดับริการ
     สุขภาพเบื้องต้นในศูนยส์าธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) โดยปจัจบุนัเทศบาลฯ 
     มีชุมชนทั้งส้ิน จ านวน 37 ชุมชน(37 ชุมชน x 15,000 บาท) (กองสาธารณสุขฯ)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 99 ล าดับที่ 21


