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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

5,656,280 บาท

รวม

4,225,880 บาท

รวม

4,225,880 บาท

จานวน

3,223,620 บาท

เงินประจาตาแหน่ง
เพือ่ จ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของพนักงานเทศบาลทีม่ ีสิทธิได้รับเงิน
ประจาตาแหน่งตามสิทธิ รวม 12 เดือน

จานวน

152,400 บาท

เงินเพิม่ ต่าง ๆ ของพนักงาน
เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ ต่าง ๆ ดังนี้
-เงินเพิม่ สาหรับตาแหน่งทีม่ ีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
"พ.ต.ส."

จานวน

42,000 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

จานวน

235,100 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือ่ จ่ายให้พนักงานจ้างทีจ่ ้างมาปฏิบัติงานตามความจาเป็นและตาม
กรอบอัตรากาลัง ตาแหน่งพนักงานจ้าง จานวน 3 อัตรา

จานวน

548,760 บาท

เงินเพิม่ ต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จานวน

24,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือ่ จ่ายให้พนักงานเทศบาล จานวน 11 อัตรา แยกเป็นเงินเดือน
พนักงานประจาปี และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี

เพือ่ จ่ายให้ลูกจ้างประจาตามกรอบอัตราตาแหน่งลูกจ้าง จานวน 1
อัตรา เป็นค่าจ้างลูกจ้างประจา และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจา

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
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รวม

1,221,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

62,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าเช่าสาหรับพนักงานเทศบาลทีไ่ ด้รับสิทธิต์ ามระเบียบฯ

42,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.

จานวน

20,000 บาท

รวม

620,000 บาท

รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่า
รับวารสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าเบีย้ ประกันภัยรถยนต์
ค่าจัดทา พ.ร.บ.ค่าแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ ค่าจ้างเหมาทาความ
สะอาดศูนย์บริการสารธารณสุขฯลฯ

462,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

รวม

128,000 บาท

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบีย้ เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ ัก
ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไป
ราชการของพนักงานและลูกจ้างเทศบาล

จานวน

20,000 บาท

-โครงการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ จานวน 1 อัตรา

จานวน

108,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

-เพือ่ จ่ายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วย
นอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ(แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์)
,เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ,ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง,ค่าตอบแทน อปพร.เงินตอบแทนเจ้าหน้าทีใ่ นการเลือกตั้ง
,เงินรางวัล,เงินทาขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ
ค่าใช้สอย

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือ่ จ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ และค่าบารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์
เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

- 118 ค่าวัสดุ

รวม

270,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

จานวน

130,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพือ่ ใช้จ่ายในการจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ เป็นต้น

จานวน

5,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์

จานวน

40,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

วัสดุสานักงาน
เพือ่ ใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสิ่งของต่าง ๆ เช่น โต๊ะต่างๆ ตู้ต่างๆ เก้าอี้
ต่างๆ กระดาษ หมึกโรเนียว กระดาษถ่ายเอกสาร ซอง ผ้าหมึกพิมพ์ดีด
ผงหมึกถ่ายเอกสาร เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพือ่ ใช้จ่ายในการจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน
ไส้กรอง ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพือ่ ใช้จ่ายในการจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น น้ามันเบนซิน น้ามันดีเซล
น้ามันเครื่อง ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพือ่ ใช้จ่ายในการจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น แก้วน้า ถังใส่ผง แปรง ไม้
กวาด ฯลฯ ทีใ่ ช้ภายในอาคารสานักงานเทศบาล

เพือ่ ใช้จ่ายในการจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น ผ้าหมึกคอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึก โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
หัวเข็มคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิม่ เติมต่าง ๆ เป็นต้น
วัสดุอื่น ๆ
เพือ่ ใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ เช่น มิเตอร์น้า - ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรง
กันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด - ปิดแก๊ส ฯลฯ
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รวม

269,000 บาท

จานวน

175,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์
เพือ่ จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าใช้โทรศัพท์ เครื่องโทรสาร
โทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ ละโทรศัพท์ทุกหมายเลขทีอ่ ยู่ในความดูแล
รับผิดชอบของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลฯ

จานวน

10,000 บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จานวน

34,000 บาท

งบลงทุน

รวม

209,400 บาท

งบลงทุน

รวม

209,400 บาท

ค่าครุภณ
ั ฑ์

รวม

209,400 บาท

ครุภัณฑ์สานักงาน

รวม

143,400 บาท

-ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพืน้ หรือชนิดแขวน
จานวน
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด13,000 บีทียู 1เครื่องเป็นเงิน 23,000.-บาท
และ ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง เป็นเงิน 44,000.-บาท

67,000 บาท

ค่าไฟฟ้า
เพือ่ จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าและค่ารักษามาตรไฟฟ้า ให้แก่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคประจาศูนย์บริการสาธารณสุข
ค่าน้าประปา , ค่าน้าบาดาล
เพือ่ จ่ายเป็นค่าน้าประปาทีใ่ ช้ในอาคารสานักงานประจาศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลฯ และค่ารักษามาตรประปาให้แก่การประปาส่วน
ภูมิภาค

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าสื่อสารอื่น ๆ
และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริการด้านโทรคมนาคม

คุณลักษณะพืน้ ฐานดังนี้
1)ราคาทีก่ าหนดเป็นราคาทีร่ วมค่าติดตั้ง
2)เครื่องปรับอากาศทีม่ ีความสามารถในการทาความเย็น ขนาดไม่เกิน
40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิดภัณฑ์อุตสาหกรรม
และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
3)ต้องเป็ครื่องปรับอากาศทีป่ ระกอบสาเร็จรูปทัง้ ชุด ทัง้ หน่วยส่งความเย็น
และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

- 120 4)เครื่องปรับอากาศทีม่ ีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง
และสามารถถอดล้างทาความสะอาดได้
-ชนิดตั้งพืน้ หรือแขวน
-ชนิดติดผนัง
สาหรับชนิดตู้ตั้งพืน้ เป็นเครื่องปรับอากาศทีไ่ ม่มีระบบฟอกอากาศ
5)มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
6)การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
ที่ นร 0202/ว 4 ลงวันที่ 11 มกราคม 2553 และตามมติคณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14
มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศทีม่ ีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณา
ด้านราคาโดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
-ถ้าจานวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจานวนวัตต์ทนี่ ้อยกว่า
-ถ้าจานวนปีทียูไม่เท่ากันให้นาจานวนบีทียูหารด้วยจานวนวัตต์(บีทียู
ต่อวัตต์)ผลทีไ่ ด้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครื่องปรับอากาศมี
ประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า
7)การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1)แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว
ห่อแดงไปกลับหุม้ ฉนวนยาว 5 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
8)ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคา
เครื่องปรับอากาศ)
-ค่าจัดซื้อตู้เหล็กชนิดบานเลื่อนกระจก จานวน 8 ตู้ ๆ ละ 4,500.-บาท

จานวน

36,000 บาท

-ค่าจัดซื้อโต๊ะทางานไม้อดั ขาเหล็ก จานวน 4 ตัว ๆ ละ 4,000.-บาท

จานวน

16,000 บาท

-ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทางานล้อเลื่อนขา 5 แฉก จานวน 4 ตัว ๆ ละ 1,000.-บาท

จานวน

4,000 บาท

-ค่าจัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุมล้อเลื่อนขา 5 แฉก จานวน 12 ตัว ๆ ละ 1,700.-บาท จานวน

20,400 บาท

รวม

43,000 บาท

-ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (แบบตั้งโต๊ะ) สาหรับงานประมวลผล(แบบที1่ ) จานวน

22,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) คุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ ฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.7 GHz จานวน 1 หน่วย
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ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
-มีหน่วยประมวลผลเพือ่ แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพือ่ แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม่ ีหน่วยความ
จาขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือ่ แสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวล
ผลกลาง แบบ Graphics ProcessingUnit ทีส่ ามารถใช้หน่วย
ความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือ่ แสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ
Onboard Graphics ทีม่ ี ความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB -มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จานวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/
1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า
600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จานวน 1 หน่วย

-ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ สาหรับงานประมวลผล
คุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)
จานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีทมี่ ีหน่วยความจา แบบ Cache Memory ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพืน้ ฐานไม่น้อยกว่า
2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing
Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณีทมี่ ีหน่วยความจา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพืน้ ฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz
-มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB

จานวน

21,000 บาท

- 122 -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1
TB จานวน 1 หน่วย
-มีจอภาพทีร่ องรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100
/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth

รวม

13,000 บาท

จานวน

13,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

1,421,500 บาท

งบดาเนินการ

รวม

1,204,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

634,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

รวม

634,000 บาท

จานวน

324,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
-ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า(แบบเข็น)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพือ่ จ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้
สานักงาน ครุภัณฑ์ต่างๆ เพือ่ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่อง
ถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า เครื่องกระจายข่าว
ลาโพง รถยนต์ ฯลฯ

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

-โครงการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ จานวน 3 อัตรา
โครงการบริหารจัดการคุณภาพน้าบริโภค
เพือ่ จ่ายเป็นตรวจสอบคุณภาพน้าดื่มจากตู้หยอดเหรียญ ฯลฯ ค่าชุด
ทดสอบน้าเบือ้ งต้น ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นในการดาเนินการ ฯลฯ

- 123 โครงการล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการล้างส้วมพร้อมกันรับ
วันสงกรานต์ ได้แก่ ค่าเช่าเต้นท์ ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรอื่น ๆ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดาเนินงานตามโครงการ
ฯลฯ
โครงการจัดสุขาภิบาลอาหารในสถานทีจ่ าหน่ายและสะสมอาหาร
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการจัดสุขาภิบาล
อาหารในสถานทีจ่ าหน่ายและสะสมอาหาร ได้แก่ ตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดิ่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ทีจ่ าเป็นในการดาเนินการ ฯลฯ
โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการฝึกอบรม
ผู้ประกอบการกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ ได้แก่ ตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดิ่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นในการดาเนินการ ฯลฯ
โครงการฝึกอบรมด้านการบังคับกฏหมายหรือข้อกาหนดอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ทีม่ ีผลต่ออนามัยและสิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการฝึกอบรมด้านการ
บังคับกฏหมายหรือข้อกาหนดอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องทีม่ ีผลต่ออนามัยและ
สิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็น ได้แก่ ตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดิ่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ทีจ่ าเป็นในการดาเนินการ
โครงการส่งเสริมคุณภาพคุณภาพ อสม.
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการส่งเสริมคุณภาพ อสม.
ได้แก่ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าอาหาร
อาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เอกสารวิชาการ ค่า
ของขวัญของรางวัล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น ค่าเบีย้ เลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นในการจัด
กิจกรรมตามโครงการ ฯลฯ

- 124 โครงการบริการเชิงรุกผู้สูงอายุสัญจรเพือ่ นช่วยเพือ่ นเทศบาลเมืองวังน้าเย็น จานวน

20,000 บาท

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการบริการเชิงรุกผู้สูงอายุฯ
ได้แก่ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าอาหาร
อาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เอกสารวิชาการ ค่า
ของขวัญของรางวัล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ทีจ่ าเป็นในการจัดกิจกรรมตามโครงการ ฯลฯ
โครงการผู้สูงวัยฟันสวยช่องปากแข็งแรงเทศบาลเมืองวังน้าเย็น

จานวน

20,000 บาท

โครงการผู้สูงอายุจิตอาสาพัฒนาสมุนไพรไทยเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
จานวน
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการผู้สูงอายุจิตอาสาพัฒนา
สมุนไพรไทยฯ ได้แก่ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด
โครงการ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
เอกสารวิชาการ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพาหนะ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นในการจัดกิจกรรมตามโครงการ ฯลฯ

20,000 บาท

โครงการผู้สูงอายุผู้แกร่งกล้ากับภูมิปัญญานิพนธ์เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
จานวน
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการผู้สูงอายุแกร่งกล้ากับภูมิ
ปัญญานิพนธ์ ได้แก่ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด
โครงการ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
เอกสารวิชาการ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพาหนะ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นในการจัดกิจกรรมตามโครงการ ฯลฯ

20,000 บาท

โครงการไข้เลือดออก

40,000 บาท

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการผู้สูงวัยฟันสวยช่องปาก
แข็งแรงฯ ได้แก่ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดโครงการ
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เอกสารวิชาการ
ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพาหนะ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นในการจัดกิจกรรมตามโครงการ ฯลฯ

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการไข้เลือดออก ได้แก่
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าอาหาร
อาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เอกสารวิชาการ ค่า
ของขวัญของรางวัล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ทีจ่ าเป็นในการจัดกิจกรรมตามโครงการ ฯลฯ

จานวน

- 125 ค่าวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

รวม

570,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

550,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

217,500 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

217,500 บาท

จานวน

217,500 บาท

เพือ่ ใช้จ่ายในการจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น น้ามันเบนซิน น้ามันดีเซล
น้ามันเครื่อง ฯลฯ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพือ่ ใช้จ่ายในการจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น เวชภัณฑ์ยา แอลกอฮอล์ ถุง
มือ เคมีภัณฑ์ ชุดตรวจอาหาร น้าดื่ม สาลี เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา
ยาเบือ่ หนู ทรายอะเบท น้ายาพ่นยุงและแมลงวัน ฯลฯ

เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ ป็นสาธารณประโยชน์
เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลโดยอุดหนุนเป็น
ค่าดาเนินงานของ อสม.ในเขตชุมชนและหมู่บ้าน ๆ ละ 7,500.-บาท
จานวน 10 ชุมชน และ 19 หมู่บ้าน

5,656,280 5,555,200
4,073,480
4,225,880

1,221,000
62,000

620,000

128,000

270,000

269,000

1,421,500
1,204,000

217,500

