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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 

อําเภอเมืองบุรีรัมย์     จังหวัดบุรีรัมย์ 
รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
----------------------------------------------------- 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น   ตั้งไว้รวม   32,339,270   บาท 

1.  รายจ่ายประจํา   ตั้งไว้รวม   32,310,170   บาท   แยกเป็น 
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา   ตั้งไว้รวม   7,865,900   บาท   ประกอบด้วย 

1.1.1   เงินเดือน   ตั้งไว้   5,783,800   บาท 
1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน    ตั้งไว้   5,053,000   บาท    สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือน

และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้กับพนักงานเทศบาล ในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   ตั้งจ่าย
จากรายได้ ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ   ดังนี ้

    * แผนงานสาธารณสุข  (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข  1,265,300  บาท งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน   2,488,300  บาท  และงานศูนย์บริการสาธารณสุข  1,299,400  
บาท)     

2) ประเภทเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร    ตั้งไว้ 67,200 บาท   สําหรับจ่ายเป็นเงิน
ประจําตําแหน่งของผู้บริหารให้กับพนักงานเทศบาลระดับบริหารผู้ มีสิทธิในส่วนกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม   ตามระเบียบของทางราชการ   ตั้งจ่ายจากรายได้  ปรากฏตามแผนงานต่าง  ๆ  ดังนี ้

  * แผนงานสาธารณสุข  (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข  67,200  บาท)      
3)  ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ    ตั้งไว้  663,600  บาท    สําหรับถัวจ่ายเป็นค่าตอบแทนใน

ลักษณะต่าง ๆ    ตามอัตราท่ีกฎหมาย/ระเบียบกําหนด    ประกอบด้วย 
    - เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนสําหรับพนักงานผู้ได้รับเงินประจําตําแหน่ง ตั้งไว้   

310,800 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือน สําหรับพนักงานสังกัดกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมท่ีได้รับเงินประจําตําแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง และมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งท่ีได้รับอยู่เดิม   ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตาม
แผนงานต่าง  ๆ  ดังนี้  

 * แผนงานสาธารณสุข   (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 67,200  บาท  งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน   109,200  บาท  และงานศูนย์บริการสาธารณสุข  134,400  
บาท)       

   -  เงินเ พ่ิมพิเศษสําหรับแพทย์ ท่ีไม่ทําเวชปฏิบัติส่วนตัว    และหรือปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลเอกชนนอกเวลาราชการ    เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ    เงินประจําตําแหน่ง
วิชาชีพเฉพาะ (วช.) จํานวน     285,600  บาท   ตั้งจ่ายจากรายได ้ ปรากฏตามแผนงานต่าง  ๆ  ดังนี ้ 

 * แผนงานสาธารณสุข  (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  109,200  บาท   
และงานศูนยบ์ริการสาธารณสุข  176,400  บาท) 

   -  เงินเพ่ิมสําหรับตําแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข  (พ.ต.ส.)  ตั้งไว้  
66,000  บาท  สําหรับจ่ายเป็นเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข  (พ.ต.ส.)  



ให้กับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิในส่วนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   ตั้งจ่ายจากรายได้  ปรากฏตาม
แผนงาน   ต่าง  ๆ  ดังนี ้ 

 * แผนงานสาธารณสุข  (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน   24,000  บาท  
และงานศูนย์บริการสาธารณสุข  42,000  บาท) 
           -  เงินเพ่ิมตามคุณวุฒสิําหรับพนักงาน    ตั้งไว้   1,200   บาท   สําหรับจ่ายเป็นเงินเพ่ิม

ตามคุณวุฒิสําหรับพนักงานสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    ตั้งจ่ายจากรายได้  ปรากฏตามแผนงาน
ต่าง  ๆ  ดังนี ้ 
 * แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 1,200 บาท)   

 1.1.2   ค่าจ้างประจํา   ตั้งไว้   2,082,100   บาท 
1) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจํา     ตั้งไว้  2,029,100  บาท   สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าจ้าง

และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปีให้กับลูกจ้างประจําในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จํานวน  12  
อัตรา   ตั้งจ่ายจากรายได ้ ปรากฏตามแผนงานต่าง  ๆ  ดังนี ้
                  * แผนงานสาธารณสุข   (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข  314,400  บาท    งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน   314,400  บาท  และงานศูนย์บริการสาธารณสุข  629,400  
บาท)     
                            *  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  770,900  บาท)   

2)  ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ   ตั้งไว้    53,000 บาท    สําหรับถัวจ่ายเป็นค่าตอบแทนใน
ลักษณะต่าง ๆ    ตามอัตราท่ีกฎหมาย/ระเบียบกําหนด   ดังนี้   

      -   เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจํา  ตั้งไว้ 53,000  บาท  สําหรับจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างผู้สมควรได้รับเลื่อนข้ันค่าจ้าง  แต่เป็นผู้ได้รับค่าจ้างเต็มถึงข้ันสูงสุด ตามระเบียบ
ของทางราชการ    ตั้งจ่ายจากรายได ้ ปรากฏตามแผนงานต่าง  ๆ  ดังนี ้
                           *  แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข  12,000  บาท งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน   10,000  บาท  และงานศูนย์บริการสาธารณสุข  15,000  บาท)    
                            *  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  16,000  บาท)   

1.2   หมวดค่าจ้างช่ัวคราว   ตั้งไว้รวม   7,165,600   บาท        
1) ประเภทเงินเดือนหรือเงินท่ีจ่ายเพ่ิมให้แก่พนักงานจ้าง   ตั้งไว้   5,665,800 บาท 

สําหรับถัวจ่ายเป็นเงินเดือนหรือค่าจ้างและเงินท่ีจ่ายเพ่ิมให้แก่พนักงานจ้างในลักษณะต่างๆ ตามอัตราท่ี
กฎหมาย/ระเบียบกําหนด ประกอบด้วย  

 -   เงินเดือนพนักงานจ้าง    ตั้งไว้   5,665,800  บาท  สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนหรือ
ค่าจ้างของพนักงานจ้างในสังกัดส่วนการงานต่าง ๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ตั้งจ่ายจากรายได ้ 
ปรากฏตามแผนงานต่าง  ๆ  ดังนี ้

 *  แผนงานสาธารณสุข   (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข  719,900  บาท    งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  897,120  บา    และงานศูนย์บริการสาธารณสุข  192,240  
บาท )     
 *  แผนงานเคหะและชุมชน   (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  3,856,540  บาท)     
                      2) เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง    ตั้งไว้  1,499,800  บาท    สําหรับจ่าย
เป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างในสังกัดส่วนการงานต่าง ๆ    ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม   ตั้งจ่ายจากรายได้   ปรากฏตามแผนงานต่าง  ๆ  ดังนี ้



  *  แผนงานสาธารณสุข  (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข  180,000  บาท  งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน   252,000  บาท   และงานศูนย์บริการสาธารณสุข  54,000  
บาท)    
 * แผนงานเคหะและชุมชน   (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,013,800 บาท)   

 1.3   หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   ตั้งไว้รวม 16,729,670 บาท ประกอบด้วย 
1.3.1 ค่าตอบแทน ตัง้ไว้ 1,116,800 บาท  
    1)  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน           

ตั้งไว้   120,000     บาท     สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนแพทย์   พยาบาล   หรือบุคลากรทางสาธารณสุขอ่ืน
จากโรงพยาบาลบุรีรัมย์หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีมาช่วยปฏิบัติงานตรวจรักษาพยาบาลหรือรักษาความเจ็บป่วยท้ัง
ในและนอกเวลาราชการ    ตั้งจ่ายจากรายได ้ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี ้

* แผนงานสาธารณสุข   (งานศูนย์บริการสาธารณสุข 120,000 บาท)   
2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ตั้งไว้   271,800   บาท  

สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือค่าอาหารทําการนอกเวลา   ให้กับ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง     ท่ีได้รับคําสั่งให้มาปฏิบัติงานสาธารณสุขหรืองานท่ีเก่ียวข้อง ปฏิบัติงาน
เร่งด่วนนอกเวลาราชการ   อันเป็นภารกิจหน้าท่ีของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   เช่น  งานล้างตลาด   
งานพ่นสารเคมีกําจัดยุง/แมลง  และงานตรวจสุขาภิบาลร้านอาหาร   งานรักษาพยาบาล   สํารวจสภาวะ
สุขภาพ      การประกันสุขภาพถ้วนหน้า  ออกหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนท่ี   เป็นต้น   ตั้งจ่ายจากรายได ้ 
ปรากฏตามแผนงานต่าง  ๆ  ดังนี ้

* แผนงานสาธารณสุข   (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 146,800 บาท 
และงานศูนย์บริการสาธารณสุข 125,000 บาท)       

3) ประเภทค่าเช่าบ้าน   ตั้งไว้   265,000 บาท   สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับ
พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตามระเบียบของทางราชการ 
ตั้งจ่ายจากรายได ้  ปรากฏตามแผนงานตา่ง ๆ ดังนี ้

 * แผนงานสาธารณสุข  (งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข  50,000  บาท            
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  135,000  บาท   และงานศูนย์บริการสาธารณสุข  80,000  
บาท)   

4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว้ 110,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตาม
ระเบียบของทางราชการ    ตั้งจ่ายจากรายได ้ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี ้

 *  แผนงานสาธารณสุข  (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข  30,000  บาท     งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  50,000  บาท   และงานศูนย์บริการสาธารณสุข 20,000  บาท)   
 *  แผนงานเคหะและชุมชน   (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  10,000  บาท)   

5) ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 350,000   บาท สําหรับจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานเทศบาล    และลูกจ้างในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตาม
ระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากรายได ้ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี ้

*  แผนงานสาธารณสุข  (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข  60,000  บาท  งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  60,000  บาท   และงานศูนย์บริการสาธารณสุข  200,000  บาท)    
 * แผนงานเคหะและชุมชน   (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 30,000 บาท) 
 



1.3.2   ค่าใช้สอย   ตั้งไว้   10,332,370   บาท 
1) ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ   ตั้งไว้ 8,097,370 บาท สําหรับเป็นค่าใช้จ่าย 

เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ ในภารกิจและความดูแลรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น 
     -  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการในการปฏิบัติท่ัวไป  เช่น  ค่ารับวารสาร  ค่าเข้าปกเย็บ

เล่มหนังสือ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ  ค่าจ้างเหมา
บริการ  ค่าจ้างเหมาทาสีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ค่าติดตั้งไฟฟ้า – ประปา - โทรศัพท์ ฯลฯ 

     -  ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดและพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชน  ตามความ
ต้องการของชุมชน 

     -  ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสถานท่ีสาธารณะต่าง ๆ  ในความดูแลรับผิดชอบ
ของเทศบาล  เช่น  ถนน  ห้องน้ําสาธารณะ  ศูนย์วิทยาบริการสร้างเสริมสุขภาพ  สถานีขนส่งผู้โดยสาร  
ตลาด  ตลาดสด  ตลาดไนท์บาซาร์  ฯลฯ 

     -  ค่าจ้างเหมายามทําหน้าท่ียามจัดระเบียบรักษาความสงบเรียบร้อยสถานท่ีสาธารณะ
ต่าง ๆ  ตั้งจ่ายจากรายได ้ ปรากฏตามแผนงานต่าง  ๆ  ดังนี ้

*  แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข  5,000  บาท  งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน   120,000  บาท  และงานศูนย์บริการสาธารณสุข  200,000  
บาท)   
 *  แผนงานเคหะและชุมชน   (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  7,772,370  บาท)   
                           2) ประเภทรายจ่ายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน    ตั้งไว้  1,515,000 บาท   
สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินในความดูแลรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  ท่ีชํารุด  เสียหาย หรือเสื่อมสภาพท้ังในส่วนท่ีเป็นครุภัณฑ์ เช่น  รถยนต์  ยานพาหนะ 
เครื่องจักรกล  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปรับอากาศ  เครื่องพิมพ์ดีด  อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ฯลฯ , 
สิ่งก่อสร้าง เช่น อาคารสํานักงาน ตลาดสด ฯลฯ   และทรัพย์สินอ่ืน เช่น วัสดุ  อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงาน ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากรายได ้ ปรากฏตามแผนงานต่าง  ๆ  ดังนี ้

*  แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข  10,000  บาท งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน   200,000  บาท    และงานศูนย์บริการสาธารณสุข  5,000  บาท)   
 *  แผนงานเคหะและชุมชน   (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  1,300,000  บาท)   

3) ประเภทรายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ   ตั้งไว้   650,000 บาท สําหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะงาน/โครงการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    ตามโครงการต่างๆ   ดังนี้                              

    -  ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน   ตั้งไว้ 400,000 บาท    
สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน และพัฒนาศักยภาพของ   
อสม.  และองค์กรชุมชน   เช่น  กลุ่มผู้นําชุมชน    องค์กร  เครือข่ายต่าง ๆ  กลุ่มแม่บ้าน  ชมรม  แกนนํา
สุขภาพในพ้ืนท่ี  ฯลฯ  ตลอดจนพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  (ศสมช.)  ในเขตเทศบาล  เช่น 
  (1)  ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกและอบรม อสม.ใหม่และอบรม อสม. ทดแทน 
  (2)  ค่าใช้จ่ายในการอบรมฟ้ืนฟูและค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานระหว่างเทศบาล
ของ อสม.  และเจ้าหน้าท่ี   
  (3)  ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกและประกวด อสม. ดีเด่น   และ  ศสมช. ดีเด่น   
    (4)  ค่าใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการและการดําเนินงานของ ศสมช.  
 (5)  ค่าใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของชมรม อสม. เทศบาล  
                                  



  (6)  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน   อสม. แห่งชาติ  
         (7)  ค่าใช้จ่ายในการประชุม การอบรม กลุ่มองค์กรต่าง ๆ เช่น กลุ่มเยาวชน กลุ่ม

แม่บ้าน ชมรมต่าง ๆ   องค์กร และเครือข่ายต่าง ๆ  
         (8)  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง    

   -  โครงการอาหารปลอดภัย   (Food Safety)    และการพัฒนาสถานประกอบการตาม 
พ.ร.บ. การสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน   ตั้งไว้ 100,000 บาท สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานด้าน
อาหารปลอดภัยและค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนายกระดับสถานประกอบการต่างๆ ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน เช่น   
      (1)  ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์  อบรม  ประชุม  ชี้แจง  ศึกษาดูงานผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร  ร้านแต่งผม – เสริมสวย แผงลอยจําหน่ายอาหาร การจําหน่ายสินค้าในท่ีสาธารณะ นักเรียนและ
ประชาชนท่ัวไปเพ่ือพัฒนางานอาหารปลอดภัยและพัฒนายกระดับสถานประกอบการให้ได้มาตรฐาน 
      (2)  ค่าใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของชมรมร้านอาหาร  ชมรมช่างแต่งผม
เสริมสวย  โรงเรียนหรือองค์กรเพ่ือพัฒนางานอาหารปลอดภัย  และการพัฒนาสถานประกอบการตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน 
      (3)  ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
 -  โครงการพัฒนายกระดับตลาดสดให้ได้มาตรฐาน ตั้งไว้  100,000  บาท  สําหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพัฒนาตลาดสด  ตลาดค้าส่ง – ค้าปลีก ตลาดไนท์บาซาร์ ให้ได้มาตรฐานตลาดสดน่า
ซื้อ  ช่น 
      (1)  ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์  อบรม  ประชุมชี้แจง  ประชาสัมพันธ์  ศึกษาดูงานของ
ผู้ประกอบการในตลาดสด  ตลาดค้าส่ง – ค้าปลีก ตลาดไนท์บาซาร ์
      (2)  ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์สาธิตเก่ียวกับการจําหน่ายอาหารท่ีสะอาด  ปลอดภัยจาก
สารปนเปื้อน  หรือรณรงค์เก่ียวกับการล้างผักให้ปลอดจากสารพิษ 
      (3)  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการสนับสนุนการดําเนินงานของชมรมตลาดสด  ชมรมตลาดค้า
ส่ง – ค้าปลีก และตลาดไนท์บาซาร์เทศบาลเมืองบุรีรัมย ์
      (4)  ค่าใช้จ่ายในการประกวดแผงจําหน่ายสินค้าด้านความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
      (5)    ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

ท้ัง  3  โครงการ  ตั้งจ่ายจากรายได ้ ปรากฏตามแผนงานต่าง  ๆ  ดังนี ้
*  แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน   600,000  

บาท )   
                              - โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชน  ตั้งไว้ 
50,000 บาท  สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ทําความสะอาด  ค่าอาหาร น้ําดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในการจัดกิจกรรมให้ชุมชน   หน่วยงาน  สถานศึกษา  องค์กรต่างๆ  ร่วมกันพัฒนา
รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและชุมชน (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ)  ตั้งจ่ายจากรายได้  ปรากฏตาม
แผนงานต่าง  ๆ  ดังนี ้
  * แผนงานเคหะและชุมชน   (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 50,000  บาท)   
  
 



   4) ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ    
ตั้งไว้ 70,000 บาท สําหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร   เช่น   ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะ    และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างในส่วนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจาก
รายได ้ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี ้

  *  แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข  15,000  บาท   งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  30,000  บาท   และงานศูนย์บริการสาธารณสุข  20,000  บาท)    
  * แผนงานเคหะและชุมชน (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  5,000  บาท)    

1.3.3   ค่าวัสดุ   ตั้งไว้    5,280,500   บาท 
 1) ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน  ตั้งไว้  52,000  บาท  สําหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ปฏิบัติงานสํานักงานของส่วนการงานในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เช่น  เครื่องคิดเลข กระดาษ  
เครื่องเขียนแบบพิมพ์     ค่าถ่ายเอกสาร   แฟ้ม   ตรายาง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตาม
แผนงานต่าง  ๆ  ดังนี ้

  * แผนงานงานสาธารณสุข (งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 40,000 บาท   
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 4,000 บาท และงานศูนย์บริการสาธารณสุข 8,000 บาท)     
 2) ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   ตั้งไว้ 106,500 บาท    สําหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ ไฟฟ้าและวิทยุใช้ในกิจการของส่วนการงานต่าง ๆ ในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น 
สายไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟ บัลลาสต์ สตาร์เตอร ์  ลําโพง ไมโครโฟน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏ
ตามแผนงานต่างๆ ดังนี ้

* แผนงานสาธารณสุข  (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข  1,500  บาท  งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  100,000  บาท   และงานศูนย์บริการสาธารณสุข  3,000  
บาท)   

  * แผนงานเคหะและชุมชน   (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล 2,000 บาท)   
                              3)  ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว    ตั้งไว้   860,000   บาท  สําหรับเป็นค่า
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทําความสะอาดและรักษาความสะอาดหรือป้องกันการติดเชื้อ เช่น แปรง ไม้กวาด น้ํายาทํา
ความสะอาด             ผงซักฟอก  ถุงขยะติดเชื้อ  กระโถน  เข่ง  ถังขยะ  อาหารสุนัข ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตามแผนงานต่างๆ  ดังนี ้

*  แผนงานสาธารณสุข  (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข  30,000  บาท งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  270,000  บาท  และงานศูนย์บริการสาธารณสุข  10,000  บาท)    
  *  แผนงานเคหะและชุมชน   (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  550,000  บาท)   
 4) ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง    ตั้งไว้   270,000   บาท     สําหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
และอุปกรณ์ก่อสร้างใช้ในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงท่ีจอดรถขยะหรือเพ่ือการปรับปรุง ซ่อมแซม รักษาทรัพย์สิน
ท่ีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เช่น  อิฐ  หิน  ปูน  ทราย  ไม้  เหล็ก  สี  
ลวด  ตะปู  ค้อน  ชะแลง  คีม  สว่าน  เลื่อย  ท่อน้ํา  อุปกรณ์ประปา   กระเบื้อง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตามแผนงานต่างๆ  ดังนี ้

 * แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  200,000  
บาท)    
  * แผนงานเคหะและชุมชน   (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 70,000 บาท)    



                             5) ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง    ตั้งไว้    657,000   บาท     สําหรับ
เป็นค่าจดัซื้อวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ ชิ้นส่วนรถยนต์ ยานพาหนะ และเครื่องจักรกลในความดูแลรับผิดชอบของ
กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม  เช่น  แบตเตอรี่  ยางรถ  หัวเทียน  น้ํามันเบรก  ไขควง น็อตและสกรู   
ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตามแผนงานต่าง  ๆ  ดังนี ้

 *  แผนงานสาธารณสุข  (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  5,000  
บาท  และงานศูนย์บริการสาธารณสุข  2,000  บาท)     
  *  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  650,000  บาท)   
 6)   ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     ตั้งไว้ 3,153,000   บาท สําหรับเป็นค่า
จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง แกลบ หรือวัสดุเชื้อเพลิงอ่ืน และน้ํามันหล่อลื่นต่างๆ ใช้กับรถยนต์ ยานพาหนะ และ
เครื่องจักรกล หรือใช้ในกิจการต่าง ๆ   ในความดูแลรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป    ปรากฏตามแผนงานต่างๆ ดังนี ้

 * แผนงานสาธารณสุข  (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  150,000  
บาท และงานศูนย์บริการสาธารณสุข  3,000  บาท  )   
  *  แผนงานเคหะและชุมชน   (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  3,000,000  
บาท)    

7) ประเภทค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์    ตั้งไว้   35,000  บาท   สําหรับเป็นค่า
จัดซื้อยา  เวชภัณฑ์ สารเคมี ยากําจัดวัชพืช เคมีกําจัดกลิ่น  ลูกดอกวางยาสลบ และอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในทางการแพทย์และสาธารณสุข เช่น หลอดแก้ว ถุงมือ  กระดาษกรอง  ชุดเครื่องมือผ่าตัด  หูฟัง  
เครื่องนึ่ง  คีมถอนฟัน  เปลคนไข้ ฯลฯ     ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตามแผนงานต่าง  ๆ  ดังนี ้

 * แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 20,000 บาท 
และงานศูนย์บริการสาธารณสุข 10,000 บาท)   

 * แผนงานเคหะและชุมชน (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 5,000 บาท)   
8) ประเภทค่าวัสดุการเกษตร   ตั้งไว้ 22,000 บาท   สําหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

ปฏิบัติงานทางการเกษตร จัดซื้ออาหารสัตว์ ใช้ในการปฏิบัติงานและการปรับปรุงสถานท่ี สํานักงานส่วนท่ีอยู่
ในความดูแลรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น บัวรดน้ํา กรรไกรตัดหญ้า หญ้า พันธุ์พืช ปุ๋ย 
วัสดุเพาะชํา ผ้าใบหรือพลาสติก   จอบ   สปริงเกอร์   คราด ฯลฯ    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏตาม
แผนงานต่าง ๆ ดังนี ้
 *  แผนงานสาธารณสุข  (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  12,000  
บาท)   
      *  แผนงานเคหะและชุมชน   (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  10,000  บาท)   

9) ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่    ตั้งไว้  10,000  บาท    สําหรับเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์เพ่ือการเผยแพร่   โฆษณา   และประชาสัมพันธ์ใช้ในกิจการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เช่น สี  พู่กัน  กระดาษโปสเตอร์  ไม้อัดทําป้าย  ฟิล์ม  ล้างอัดขยายภาพ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
ปรากฏตามแผนงาน   ต่างๆ  ดังนี ้

*  แผนงานสาธารณสุข  (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  2,000  บาท)   
 *  แผนงานเคหะและชุมชน   (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  8,000  บาท)    

10)  ประเภทค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย    ตั้งไว้  65,000   บาท    สําหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
เครื่องแต่งกายสวมใส่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีส่วนงานต่าง ๆ   ในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เช่น  



รองเท้า  ถุงมือ    หมวก  เสื้อ  เสื้อกันฝน  ผ้าปิดปาก–จมูก  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตาม
แผนงานต่างๆ  ดังนี ้    

* แผนงานสาธารณสุข  (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  8,000  บาท 
และงานศูนย์บริการสาธารณสุข  2,000  บาท)     
 * แผนงานเคหะและชุมชน   (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  55,000  บาท)   

 11) ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้   50,000  บาท   สําหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในกิจการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เช่น  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
แผ่นบันทึกข้อมูล เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล  แป้นพิมพ์  เม๊าส์  แผ่นกรองแสง ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตามแผนงานตา่งๆ  ดังนี ้

  * แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 40,000 บาท งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 5,000 บาท และงานศูนย์บริการสาธารณสุข 5,000 บาท)   

1.4  หมวดค่าสาธารณูปโภค   ตั้งไว้รวม   369,000  บาท    ประกอบด้วย 
1)  ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 300,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ตลอดจนค่า

บํารุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้าในราชการของหน่วยงานในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป ปรากฏตามแผนงานต่างๆ ดังนี ้

 * แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 300,000 บาท) 
2) ประเภทค่าน้ําประปา ตั้งไว้ 44,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าน้ําประปาท่ีติดตั้งไว้เพ่ือใช้

ในกิจการของส่วนการงานหรือสถานท่ีต่างๆ ท่ีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏตามแผนงานตา่งๆ ดังนี ้

  * แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน   40,000 บาท 
และงานศูนย์บริการสาธารณสุข 4,000 บาท)   

3) ประเภทค่าโทรศัพท์   ตั้งไว้   25,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์เลขหมายท่ี
ติดตั้งไว้เพ่ือใช้ในราชการของหน่วยงานในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ปรากฏตามแผนงานต่างๆ ดังนี ้

 * แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 15,000 บาท 
และงานศูนย์บริการสาธารณสุข 10,000 บาท)    

 1.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้รวม   180,000   บาท   ประกอบด้วย 
1) ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ   เอกชนหรือกิจการเป็นสาธารณประโยชน์   ตั้งไว ้

180,000 บาท สําหรับเป็นค่าใชจ้่ายตามลักษณะงานตามโครงการต่างๆ   ดังนี้                                                        
 -  โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล สําหรับสนับสนุนการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของ อสม.  ในเขต
ชุมชน/ชุมชนละ  10,000  บาท  จํานวน  18  ชุมชน  เป็นเงิน  180,000  บาท  โดยให้  อสม.  จัดทํา
แผนพัฒนาสุขภาพเพ่ือเสนอขอรับงบประมาณ  ภายใต้  3  กลุ่มกิจกรรม  ดังนี ้
  *  การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข  โดยเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการอบรม  การ
ประชุม  การสัมมนา  การศึกษาดูงาน  การฝึกงาน  ฯลฯ  เช่น  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   ค่า
วิทยากร  ค่าพาหนะเดินทาง  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์  ค่าเช่าท่ีพัก  ฯลฯ 
  *   การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่าง  ๆ  โดยเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการ
จัดบริการ  การปฎิบัติงาน  การรณรงค์  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  การบํารุงรักษาและซ่อมแซม  เช่น  
ค่าจ้าง  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าครุภัณฑ์  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าพาหนะ  และขนส่ง  ฯลฯ 



  *  การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  (ศสมช.)  เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับจัดบริการ  การปฏิบัติงาน  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือครุภัณฑ์  การบํารุงรักษา  
และการซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์  ค่าสาธารณูปโภค  (ค่าน้ําประปา  ค่าไฟฟ้า)  ค่าวัสดุสํานักงาน  ค่าเบี้ยเลี้ยง
ของอาสาสมัครสาธารณสุข  หรือผู้มาช่วยปฏิบัติงานตามกิจกรรมของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  (ให้
เบิกจ่ายตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าโดยอนุโลม  ในอัตราเทียบเท่ากับบุคคลภายนอก)  ฯลฯ   

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตามแผนงานต่าง  ๆ  ดังนี ้
* แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  180,000  บาท)      

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน   ตั้งไว้รวม  29,100  บาท  แยกเป็น 
2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์   ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   ตั้งไว้   29,100  บาท    ประกอบด้วย 

 2.1.1   ค่าครุภัณฑ์   ตั้งไว้   29,100  บาท 
 1) ประเภทค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   ตั้งไว้   29,100  บาท  สําหรับเป็นค่าจัดซื้อ
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  จํานวน  1  รายการ  ดังนี ้
      (1)  เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายชนิดข้ออ่อน  เครื่องยนต์เบนซินขนาดไม่ต่ํากว่า  1.5  
แรงม้า  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า  30  ซีซี  พร้อมใบมีด  จํานวน  3 เครื่อง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
ปรากฏตามแผนงานต่าง  ๆ  ดังนี้  

*  แผนงานสาธารณสุข  (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน   9,700  บาท 
(โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสาธารณสุข)   
 * แผนงานเคหะและชุมชน (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 19,400 บาท) 
(โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาต)ิ 
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