- 56 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลเมืองวังยาเย็น
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
*************************
ตังงบประมาณรายจ่ายทังสิน 17,698,370.-บาท
1. รายจ่ายประจา ตังไว้ 17,233,470.-บาท
งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา ตั้งไว้ 2,662,430.- บาท
1.1.1 เงินเดือน ตั้งไว้ 2,091,820.- บาท
1.1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,929,340.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จานวน 10 อัตรา จานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข/งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
1.1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 162,480.- บาท เพื่อจ่ายให้กับพนักงาน
เทศบาลที่ได้รับเงินเพิ่มต่างๆ จานวน 4 อัตรา รวม 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข)

1.1.2 ค่าจ้างประจา ตั้งไว้ 570,610.- บาท
1.1.2.1 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจา ตั้งไว้ 570,610.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจา
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจา จานวน 3 อัตรา จานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เป็นเงิน 178,200.- บาท และแผนงานเคหะและชุมชน/งานกาจัดขยะมูลฝอยฯ เป็นเงิน
392,410.-บาท)
1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 4,573,540.- บาท
1.2.1 ประเภทค่าจ้างพนังงานจ้าง ตั้งไว้ 2,937,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ
จานวน 10 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป 30 อัตรา รวม 40 อัตรา จานวน 12 เดือน ที่ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุข ฯ
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ ยวกับสาธารณสุข เป็นเงิน 317,640.-บาท,แผนงานเคหะและ
ชุมชน/งานกาจัดขยะมูลฝอย เป็นเงิน 2,619,360.-บาท
/1.2.2 ประเภท....
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ภารกิจ จานวน 10 อัตรา และจ่ายให้กับพนักงานจ้างทั่วไป 30 อัตรา รวม 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/
งานบริหารทั่วไปกับสาธารณสุข เป็นเงิน 163,440.-บาท และแผนงานเคหะและชุมชน/งานกาจัดขยะมูลฝอยฯเป็น
เงิน 1,473,100.-บาท)
งบดาเนินการ
1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 9,014,000.- บาท
1.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 774,000.- บาท
1.3.1.1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 430,000.- บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทานอกเวลา ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคาสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการเป็ น ครั้ งคราวตามความจ าเป็ น ตามหนังสื อสั่ งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0303/ว.385 ลงวัน ที่ 16
กุมภาพันธ์ 2536 เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานงานนอกเวลาของข้าราชการและลูกจ้าง และเพื่อจ่าย
เป็นค่าตอบแทน ค่าจ้างพิเศษ ค่าล่วงเวลาสาหรับแพทย์ พยาบาล เจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในงานสาธารณสุข/งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เป็นเงิน 12,000.-บาท , แผนงานพาณิชย์/งานตลาดสด เป็นเงิน 12,000.-บาท
แผนงานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น เป็นเงิน 16,000.-บาท และแผนงานเคหะและ
ชุมชน/งานกาจัดขยะมูลฝอยฯเป็นเงิน 390,000.-บาท)
1.3.1.2 ประเภทเงินค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 63,600.- บาท เพื่อค่าใช้จ่ายให้เป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงาน
เทศบาลผู้มีสิทธ์ได้รับตามระเบียบฯ จานวน 2 อัตรา รวม 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข)
1.3.1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น เงินช่ วยเหลื อ
การศึกษาบุ ตรของคณะเทศมนตรี พนั กงานเทศบาลและลูกจ้างประจา ผู้มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เป็นเงิน 30,000.- บาท และแผนงานเคหะและ
ชุมชน/งานกาจัดขยะมูลฝอย เป็นเงิน 10,000.- บาท)
1.3.1.4 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอั นเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตั้งไว้ 240,400.- บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะผู้ควบคุมงานก่ อสร้าง
ผู้แทนชุมชนหรือประชาคมที่ ได้รับ การแต่งตั้งร่วมเป็นคณะกรรมการจั ดซื้อ หรือจัดจ้าง ตามหนังสื อกกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท.0808.3/ว421 ลงวันที่ ธันวาคม 2546 และค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วย
นอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ(แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
/1.3.2 ค่าใช้สอย....
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1.3.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 2,676,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ต่างๆ
-ค่าตักสิ่งปฏิกูล
-ค่าจ้างเหมาปรับปรุงที่ทิ้งขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ
-ค่าจ้างเหมาทาความสะอาดบริเวณถนน 3 เลน และตลาดเทศบาลฯ
-ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดบริเวณศูนย์กาจัดขยะฯ
-ค่าจ้างเหมาคัดแยกและฝังกลบขยะภายในศูนย์กาจัดขยะฯ
-ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
-ค่าเบี้ยประกันภัย
-ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ
-ค่าวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ
-ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ
-ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกมาทาการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจ
ดาเนินการได้ตามความจาเป็น ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เป็นเงิน 40,000.-บาท),(ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน/งานกาจัดขยะมูลฝอยฯ เป็นเงิน 1,400,000.-บาท,(ปรากฏในแผนงานพาณิชย์/งานตลาดสด เป็นเงิน
86,000.-บาท,แผนงานพาณิชย์/งานโรงฆ่าสัตว์ เป็นเงิน 1,150,000.-บาท)
1.3.2.2 ประเภทรายจ่ายเพื่อบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 686,000.- บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่า
-ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของฝ่ายสาธารณสุขฯ
-ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชารุดเสียหาย ได้แก่ยานพาหนะ ฯลฯ

/-ค่าบารุงรักษา....

- 59 - ค่ าบ ารุงรักษาหรื อซ่อมแซมที่ดิน และสิ่ งก่อสร้างต่างๆ ที่ อยู่ในความรับ ผิ ดชอบของฝ่ าย
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เป็นเงิน 50,000.บาท),(ปรากฏในแผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น เป็นเงิน 25,000.-บาท) , (แผนงานพาณิชย์/งาน
โรงฆ่าสัตว์ เป็นเงิน 380,000.-บาท),(แผนงานเคหะและชุมชน/งานกาจัดขยะมูลฝอยฯ เป็นเงิน 191,000.-บาท,
ปรากฏในแผนงานพาณิชย์/งานตลาดสด เป็นเงิน 40,000.-บาท)
1.3.2.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้
2,298,000.-บาท
-โครงการพัฒนาและปรับปรุงตลาดสดเทศบาลเมืองวังน้าเย็น ตั้งไว้ 10,000.- บาท จ่ายเป็น
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงตลาดให้ได้มาตรฐานตลาดดีมีมาตรฐาน เช่น วัสดุในการซ่อมแซมทั้งในและ
นอกอาคารตลาด และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องฯลฯ (ปรากฏในแผนงานพาณิชย์/งานตลาดสด)
-โครงการรงค์รักษาความสะอาดของตลาด ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ทา
ความสะอาด,น้ายาฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานพาณิชย์/งานตลาดสด)
-โครงการส่งเสริมคุณภาพ อสม. ตั้งไว้ 500,000.- บาท เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น
เครื่องเขียน ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน
ฯลฯ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์และการจั ดอบรมตามโครงการฯและในการดาเนินงานของ ศสมช.(ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
-โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาล
เมืองวังน้ าเย็น ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดาเนินงานตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงฯ(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
-โครงการส่งเสริมปรับปรุงแก้ไขอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริม
การแก้ไขปั ญ หาภาวะโลกร้ อน ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่ อ ค่ าใช้จ่ ายในการส่ งเสริม ปรับ ปรุงแก้ไขอนุ รักษ์ ฟื้ น ฟู
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานกาจัดขยะมูลฝอยฯ)
-โครงการส่งเสริมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตั้งไว้ 50,000.- บาท(ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
-ค่าใช้ จ่ ายในการเดิน ทางไปราชการ ตั้งไว้ 60,000.- บาท เพื่ อจ่ายเป็ น ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างตามคาสั่งของทางราชการ เช่นเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
/-ค่าใช้จ่าย....

- 60 -ค่าใช้จ่ายโครงการบั ณฑิตคืนถิ่น ตั้งไว้ 108,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
บั ณ ฑิ ต คื น ถิ่ น จ านวน 1 อั ต รา จ านวน 12 เดื อ น (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุ ข /งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ
สาธารณสุข)
-ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างบุคคลากรช่วยปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกล ตั้งไว้ 108,000.- บาท เพื่อ
จ่ายเป็ น ค่าใช้จ่ ายในโครงการจ้ างบุ ค คลากรช่ว ยปฏิ บั ติงานขับ เครื่องจักรกล จานวน 1 อัตรา จานวน 12 เดือ น
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานกาจัดขยะมูลฝอยฯ)
-ค่าใช้จ่ายโครงการบริการเชิงรุก ตั้งไว้ 200,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
บริการเชิงรุก (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
-ค่าใช้จ่ ายโครงการฟันสวยด้วยมือเรา ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฟันสวยด้วยมือเรา (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
-ค่าใช้จ่ายโครงการ อย.น้อย ตั้งไว้ 80,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อย.
น้อย (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
-ค่ า ใช้ จ่ า ยโครงการศู น ย์ เรีย นรู้ สู่ ต าบลสุ ข ภาวะ ตั้ งไว้ 400,000.- บาท เพื่ อ จ่ ายเป็ น
ค่าใช้จ่ ายตามโครงการศู น ย์ เรีย นรู้ สู่ ต าบลสุ ข ภาวะ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุ ข /งานบริห ารทั่ ว ไปเกี่ย วกั บ
สาธารณสุข)
-ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงคุณภาพศูนย์ ศสมช. บ้านคลองสารพา หมู่ 7 ตั้งไว้ 100,000.บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงคุณภาพศูนย์ ศสมช.บ้านคลองสารพา หมู่ 7 (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
-ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาบริการงานตรวจป้องกันโรคสัตว์ในตาบล (ปศุสัตว์ตาบล) ตั้งไว้
72,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปศุสัตว์ตาบลปฏิบัติงานเฝ้าระวังโรคระบาดไข้หวัดนกและโรคสัตว์ติดคนอื่น
ๆ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ สารวจสัตว์และบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ จานวน 12 เดือน ๆ ละ 20 วัน ๆ
ละ 300.- บาท จานวน 1 คน (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
-ค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรมสุขภาพดี วิถีไทย ตั้งไว้ 450,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการมหกรรมสุขภาพดี วิถีไทย (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขและงาสาธารณสุขอื่น)

1.3.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 2,580,000.- บาท
1.3.3.1 ประเภทค่าวัสดุสานักงาน ตั้งไว้ 55,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน
อุปกรณ์เครื่องเขียนแบบพิมพ์ กระดาษ ตรายาง หมึก ดินสอ ปากกา ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
/1.3.3.2 ...

- 61 1.3.3.2 ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 17,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า
เช่น หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เป็นเงิน
7,000.-บาท),(แผนงานพาณิ ช ย์ /งานตลาดสด เป็ นเงิน 5,000.-บาท),(แผนงานพาณิ ช ย์/งานโรงฆ่าสั ตว์ เป็นเงิน
5,000.-บาท)
1.3.3.3. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 310,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นอุปกรณ์งาน
บ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ไม้ถู น้ายาทาความสะอาดต่าง ๆ ถึงขยะ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งาน
กาจัดขยะมูลฝอยฯ เป็น เงิน 250,000.-บาท ,แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เป็นเงิน
20,000.-บาท ,แผนงานพาณิ ชย์/งานตลาดสด เป็นเงิน 20,000.-บาท ,แผนงานพาณิ ชย์/งานโรงฆ่าสัตว์ เป็นเงิน
20,000.-บาท)
1.3.3.4 ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 135,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
อุป กรณ์ ย างรถยนต์ และอะไหล่ ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลฯ (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เป็นเงิน 8,000.- บาท ,แผนงานเคหะและชุมชน/งานกาจัดขยะมูล
ฝอยฯเป็นเงิน 120,000.- บาท,แผนงานพาณิชย์/งานโรงฆ่าสัตว์ เป็นเงิน 7,000.- บาท)
1.3.3.5 ประเภทวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 1,258,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
น้ามันเชื้อเพลิงยานพาหนะ และวัสดุที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการปฏิบัติ งานของเทศบาลฯ(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เป็นเงิน 75,000.- บาท.แผนงานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุ ขและงาน
สาธารณสุขอื่น เป็นเงิน 20,000.- บาท,แผนงานเคหะและชุมชน/งานกาจัดขยะมูลฝอยฯ เป็นเงิน 650,000.- บาท,
แผนงานพาณิชย์/งานโรงฆ่าสัตว์ เป็นเงิน 450,000.- บาท,แผนงานพาณิชย์/งานตลาดสด เป็นเงิน 63,000.- บาท)
1.3.3.6 ประเภทค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 700,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าเวชภัณฑ์ยา แอลกอฮอล์ ถุงมือ สาลี วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ย่าพ่นยุงลาย ยากาจัดแมลงวันและอื่น ๆ ที่ใช้ใน
การก าจั ดยุ งหรื อแมลงวัน ฯลฯ พร้ อมทั้ งวัส ดุอุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ ได้แ ก่ หู ฟั ง เครื่อ งชั่ งน้ าหนั ก ปรอทวัด ไข้
เครื่ อ งตรวจน้ าตาลในเลื อ ดแบบพกพา ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุ ข /งานบริก ารสาธารณสุ ข และงาน
สาธารณสุขอื่น)
1.3.3.7 ประเภทค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่ง
กายที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในงานสาธารณสุข เช่น ถุงมือ เสื้อกันฝน รองเท้า เครื่องป้องกันฝุ่นละออง
ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานกาจัดขยะมูลฝอยฯ เป็นเงิน 30,000.- บาท),ปรากฏในแผนงาน
พาณิชย์/งานตลาดสดเป็นเงิน 5,000.- บาท),ปรากฏในแผนงานพาณิชย์/งานโรงฆ่าสัตว์ เป็นเงิน 5,000.- บาท)
/1.3.3.8 ประเภท ...

- 62 1.3.3.8 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 45,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า Disket
Ploppy Diskตลับหมึก แผ่นกรองแสง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
1.3.3.9 ประเภทค่าวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์
การเกษตรเพื่อใช้ในเทศบาลฯ เช่น จอบ มีด เสียม ยาฆ่าแมลง ปุ๋ย ต้นไม้ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/
งานกาจัดขยะมูลฝอยฯ)
1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตังไว้ 751,500.- บาท
1.4.1 ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 12,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในและโทรศัพท์ทางไกล
ในการติดต่อราชการ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของเทศบาล (ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
1.4.2 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 720,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าโรงฆ่าสัตว์ ,ตลาดสดเทศบาล
ตาบลวังน้าเย็น และศูนย์บริการสาธารณสุข (ปรากฏในแผนงานพาณิชย์/งานตลาดสด เป็นเงิน 200,000.- บาท,
แผนงาน พาณิ ชย์/งานโรงฆ่าสัตว์ เป็นเงิน 300,000.- บาท, แผนงานเคหะและชุมชน/งานกาจัดขยะมูลฝอยฯ เป็น เงิน
170,000.- บาทและแผนงานสาธารณสุข/งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เป็นเงิน 50,000.- บาท)
1.4.3 ประเภทค่าน้าประปา ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาศูนย์บริการสาธารณสุขฯ
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
1.4.4 ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 9,500.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ระบบอินเตอร์เนตศูนย์บริการสาธารณสุขฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
งบเงินอุดหนุน
1.5 หมวดเงินอุดหนุน ตังไว้ 407,000.- บาท
1.5.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ ตังไว้ 117,000.- บาท เพื่อจ่าย
1.5.1.1 เงิน อุ ดหนุ น โรงพยาบาลวังน้ าเย็น ตั้ งไว้ 117,000.- บาท เพื่ อ จ่ายเป็ น เงิน
อุดหนุนให้กับโรงพยาบาลวังน้าเย็นในการดาเนินการ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานโรงพยาบาล)
-โครงการร่วมเติมเพิ่มเสริมอาหารให้เด็กอายุ 0-72 เดือน ในเขตเทศบาลตั้งไว้
20,000.- บาท
/-โครงการ...

- 63 -โครงการแก้ไขปัญหาทางสายตาในเด็กนักเรียน ในเขเตเทศบาลเมืองวังน้าเย็นตั้ง
ไว้ 40,000.- บาท
-โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็น ตั้งไว้
57,000.- บาท
1.5.2 ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ ตั้งไว้ 290,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนสาหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลโดยอุดหนุน
เป็นค่าดาเนินงานของ อสม. ในเขตชุมชนและหมู่บ้าน ๆ ละ 10,000.-บาท จานวน 10 ชุมชน, 19 หมู่บ้าน(ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) โดยให้ อ.ส.ม.ดาเนินการใน 3 กุล่มกิจกรรม
ได้แก่
1.5.2.1 การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขในชุมชน
-พัฒนาศักยภาพชมรม อสม.ระดับตาบล อาเภอ จังหวัด
-การอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ อสม.และชุมชน
-การประชุมการดาเนินงานสาธารณสุขของ อสม. 1 ครั้ง/เดือน
-ค่าจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ (20มีนาคม)
1.5.2.2 การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขของชุมชน
-การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์เรื่องสุขภาพ
-ค่าใช้จ่ายในโครงการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคติดต่อโดยแมลง นาโรค
-โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของชุมชน
1.5.2.3 การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.)
-ค่าเบี้ยเลี้ยงของอาสาสมัครสาธารณสุขหรือผู้ช่วยปฏิบัติภารกิจตาม กิจกรรมของศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน/ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลเมืองวังน้าเย็น

/2.รายจ่าย...
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งบลงทุน
2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตังไว้ 289,900.- บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 289,900.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
2.1.1.1 ค่าครุภัณฑ์สานักงาน ตั้งไว้ 30,000.-บาท

โดยแยกเป็น

-จัดซือโต๊ะทางาน จานวน 5 ตัว ๆ ละ 4,800.-บาท ตั้งไว้ 24,000.-บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.โต๊ะทางานขนาด 1.20 เมตร
-หน้าโต๊ะหนา 25 มม. เคลือบเมลามีน
-กันน้า ทนความร้อนและรอยขูดขีด
-ข้างหนา 18 มม. เคลือบด้วย PU Foil คุณภาพสูง
-อุปกรณ์ของ Hettich และ Hafale ของเยอรมัน
-ขนาด 120x60x75 ซม. (กว้างxลึกxสูง)
2.ตู้เอกสาร3ลิ้นชัก Mobile
-หน้าโต๊ะหนา 25 มม. เคลือบเมลามีน
-หน้าลิ้นชักเมลามีน 16 มม. มีถาดดินสอ และรางแขวนแฟ้ม
-กุญแจล๊อคลิ้นชักข้างพร้อมกันทั้ง 3 ใบ
-ขนาด 42x50x62 ซม. (กว้างxลึกxสูง)
-สี เชอรี่-ดา / บีช-ดา / เทาอ่อน (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข)
-จัดซือเก้าอีล้อเลื่อน ขา 5 แฉก บุหนัง จานวน 5 ตัว ๆ ละ 1,200.-บาท ตั้งไว้
6,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
2.1.1.2 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 37,500.-บาท โดยแยกเป็น
-จัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมวัสดุและอุปกรณ์
จานวน 1 ชุด ตั้งไว้ 32,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็จ
สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 MB จานวน 1
หน่วย
2.มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจาขนาดไม่
น้อยกว่า 1GB
/3.มีหน่วยความจา...
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4.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2
TB จานวน 1 หน่วย
5.มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
6.มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
7.มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 18 นิ้ว จานวน 1 หน่วย (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
-เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (25 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้
5,500 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
2.มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที
3.มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
4.สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
5.มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า

6. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อย
กว่า 250 แผ่น (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
2.1.1.3 ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 222,400.-บาท โดยแยกเป็น
-เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก. จานวน 2 ตัว ๆ ละ 26,000.-บาท
ตั้งไว้ 52,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. โครงเตียงทาด้วยเหล็กที่มีความแข็งแรง รับน้าหนักได้ 550 ปอนด์โดยไม่งอ
เคลือบสีป้องกันสนิมและพ่นสีทับ
2. พนักหัวท้ายเตียงทาด้วยปาร์ติเคิลบอร์ด
3. พื้นเตียงทาด้วยเหล็กสปริง
4. มีมือหมุนยกพื้นเตียงได้ 2 ชุด สาหรับหมุนยกพื้นด้านหลังให้สูงขึ้นและหมุน
ยกเข่าให้อยู่ในลักษณะงอขาได้ มือหมุนเป็นชนิดไม่มีส่วนประกอบของพลาสติกและไม่ต้องใช้น้ามันหล่อลื่น
5. มีล้อยางชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัวขนาด 3 นิ้ว จานวน 4 ล้อและมีล้อล็อก
อย่างน้อย 1 คู่
6. ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า 90 x 200 x 60 เซนติเมตร

/-รถเข็น...
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โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เป็นรถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่ง
2. โครงทาด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม ขนาดไม่น้อยกว่า 7/8 นิ้ว
3. พื้นที่นั่งและพนักพิงหลังทาด้วยแผ่นเหล็กหนาไม่เป็นสนิม
4. ที่นั่งขนาดไม่น้อยกว่า 18 x 18 นิ้ว
5. มีที่วางเท้าทาด้วยอะลูมิเนียม
6. มีที่วางแขน 2 ข้าง ทาด้วยแผ่นเหล็กไม่เป็นสนิม
7. มีล้อยางตัน 4 ล้อ
8.ล้อหน้า 2 ล้อ มีขนาดไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว
9.ล้อหลัง 2 ล้อ หมุนรอบตัวได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว
-รถเข็นชนิดนอน จานวน 2 ตัว ๆ ละ 20,000.-บาท ตั้งไว้ 40,000.-บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เป็นรถเข็นผู้ป่วยชนิดนอนพร้อมเปลหาม
2. โครงตัวรถทาด้วยเหล็กไม่เป็นสนิมขนาดไม่น้อยกว่า 1 1/2 นิ้ว
3.ชั้นล่างมีที่สาหรับวางของทาด้วยอะลูมิเนียมหรือโลหะไม่เป็นสนิมติดกับตัวรถ
4. ด้านข้างของโครงตัวรถมีที่สาหรับใส่ถังออกซิเจน ทาด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม
5. มีล้อจักรยาน 2 ล้อ และล้อกระทะหมุนรอบตัวอีก 2 ล้อ (ขนาดไม่น้อย
กว่า 5 นิ้ว)
6. ขนาดตัวรถไม่น้อยกว่า 60 x 200 x 80 เซนติเมตร อุปกรณ์ประกอบ
เสาน้าเกลือทาด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม 1 อัน และเปลหามทาด้วยอะลูมิเนียมชนิดหนา หรือ โลหะไม่เป็นสนิม
มีเบาะหุ้มหนังเทียม , ราวกั้นเตียง
-รถเข็นทาแผล จานวน 1 ตัว ตั้งไว้ 10,000.- บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เป็นรถเข็นทาแผลชนิดมีอ่าง
2. โครงทาด้วยเหล็กสเตนเลส มีพื้น 2 ชั้น
3. ชั้นบนมีที่วางขวดน้ายาประมาณ 7 ที่ มีที่วางกระปุกสาลี ประมาณ 3 ที่
4. ชั้นล่างมีลิ้นชัก 2 ช่อง
5. มีราวสเตนเลสกั้นกันของหล่น 3 ด้าน ทั้ง 2 ชั้น
6. ติดล้อขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ทั้ง 4 ล้อ
7. มีที่จับสาหรับเข็นเคลื่อนที่
8. ขนาดตัวรถไม่น้อยกว่า 17 x 29 x 32 นิ้วอุปกรณ์ประกอบ
-ถาดสเตนเลสพร้อมฝาปิด 1 ใบ
-อ่างกลมสเตนเลส 1 ใบ
-ถังสเตนเลสพร้อมฝาปิด 1 ใบ
/-หม้อต้ม...
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รายละเอียดดังนี้
1. เป็นแบบใช้ไฟฟ้า
2. ทาด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม
3. เป็นหม้อขนาดไม่ต่ากว่า 16 x 6 x 4 นิ้ว
4. ขนาดที่กาหนดวัดจากภายใน
5. มีถาดวางเครื่องมือ ยกขึ้นลงได้โดยคันโยกซึ่งหุ้มด้วยวัสดุทนความร้อน
6. มีระบบป้องกันความร้อนสูงเกินไป โดยมีสัญญาณเตือน พร้อมระบบ
ตัดกระแสไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ เมื่อความร้อนสูงเกินไป
-เครื่องดูดเสมหะ จานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 11,000.-บาท โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. เป็นเครื่องดูดเสมหะชนิดหิ้ว
2. ตัวเครื่องน้าหนักรวมไม่เกิน 18 ปอนด์ หรือไม่เกิน 9 กิโลกรัม
3. ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 50 วัตต์
4. COMPRESSOR เป็นชนิด DIAPHRAGM ROTARY หรือ PISTON
5. มีมาตรวัดความดันได้ตั้งแต่ 0 - 0.8 บาร์ หรือ ไม่น้อยกว่า 0 - 560
มิลลิเมตรปรอทมีปุ่มปรับแรงดูด สามารถปรับแรงดูดได้สูงสุด 560 มิลลิเตรปรอท
6. มีขวดบรรจุเสมหะ
7. มีระบบป้องกันเสมหะในขวดล้นเข้าเครื่อง
-เครื่องวัดความดันโลหิต แบบตั้งพื้น จานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 7,900.- บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เป็นเครื่องวัดความดันชนิดใช้ปรอท แบบตั้งพืน้
2. ปรอทบรรจุอยู่ในหลอดแก้วใสที่มีคุณสมบัติปรอทไม่เกาะติด
3. สามารถวัดความดันโลหิตได้ไม่น้อยกว่าระหว่าง 0 - 300 มิลลิเมตรปรอท
4. ขีดแสดงค่าความดันโลหิตไม่สามารถลบเลือนได้อปุ กรณ์ประกอบ
ผ้าพันแขนสาหรับเด็กหรือผู้ใหญ่ แบบปะติด จานวน 1 ชุด
-เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จานวน 1 เครื่อง
ตั้งไว้ 70,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน โดยใช้ Cuff แบบวงกลม
2. เป็นการวัดแบบ Oscillometric
3. สามารถวัดความดันโลหิตได้ทั้งแขนซ้าย และแขนขวา
4. มีระบบการพิมพ์ผลการวัดได้
5. สามารถวัดความดันโลหิตได้ไม่น้อยกว่าระหว่าง 0 - 280 มิลลิเมตรปรอท
สามารถวัดอัตราการเต้นของชีพจรไม่น้อยกว่าระหว่าง 30 - 200 ครั้งต่อนาที (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งาน
โรงพยาบาล)
******************************

