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รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไป   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

อําเภอเมืองบุรีรัมย     จังหวัดบุรีรัมย 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
----------------------------------------------------- 

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น   ต้ังไวรวม   41,352,520   บาท 

1.  รายจายประจํา   ต้ังไวรวม   37,287,500   บาท   แยกเปน 
1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา   ต้ังไวรวม   8,724,600   บาท   ประกอบดวย 

1.1.1   เงินเดือน   ต้ังไว   6,625,200   บาท 
1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน    ต้ังไว   5,814,600   บาท    สําหรับจายเปนเงินเดือน

และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปใหกับพนักงานเทศบาล ในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   ต้ังจาย
จากรายได ปรากฏตามแผนงานตาง ๆ   ดังน้ี 

    * แผนงานสาธารณสุข  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  1,250,600  บาท งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  1,297,400  บาท  และงานศูนยบริการสาธารณสุข 3,266,600  
บาท)     

2) ประเภทเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร    ต้ังไว 67,200 บาท   สําหรับจายเปนเงิน
ประจําตําแหนงของผูบริหารใหกับพนักงานเทศบาลระดับบริหารผูมีสิทธิในสวนกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม   ตามระเบียบของทางราชการ   ต้ังจายจากรายได  ปรากฏตามแผนงานตาง  ๆ  ดังน้ี 

  * แผนงานสาธารณสุข  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  67,200  บาท)      
3)  ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ    ต้ังไว  743,400  บาท    สําหรับถัวจายเปนคาตอบแทนใน

ลักษณะตาง ๆ  ตามอัตราที่กฎหมาย/ระเบียบกําหนด    ประกอบดวย 
    - เงินคาตอบแทนเปนรายเดือนสําหรับพนักงานผูไดรับเงินประจําตําแหนง ต้ังไว   

310,800 บาท สําหรับจายเปนคาตอบแทนเปนรายเดือน สําหรับพนักงานสังกัดกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมที่ไดรับเงินประจําตําแหนง ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง และมีสิทธิไดรับ
คาตอบแทนเปนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับอยูเดิม   ต้ังจายจากรายได ปรากฏตาม
แผนงานตาง  ๆ  ดังน้ี  

 * แผนงานสาธารณสุข   (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 67,200  บาท  งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น   42,000  บาท  และงานศูนยบริการสาธารณสุข  201,600  บาท)       

   -  เงินเพิ่มพิ เศษสําหรับแพทยที่ไมทําเวชปฏิบั ติสวนตัว    และหรือปฏิบั ติงาน
โรงพยาบาลเอกชนนอกเวลาราชการ    เงินเพิ่มพิเศษสําหรับแพทยสาขาสงเสริมพิเศษ    เงินประจําตําแหนง
วิชาชีพเฉพาะ (วช.) จํานวน     327,600  บาท   ต้ังจายจากรายได  ปรากฏตามแผนงานตาง  ๆ  ดังน้ี  

 * แผนงานสาธารณสุข  (งานศูนยบริการสาธารณสุข  327,600  บาท) 
   -  เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุข  (พ.ต.ส.)  ต้ังไว  

78,000  บาท  สําหรับจายเปนเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุข  (พ.ต.ส.)  
ใหกับพนักงานเทศบาลผูมีสิทธิในสวนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   ต้ังจายจากรายได  ปรากฏตาม
แผนงาน   ตาง  ๆ  ดังน้ี  

 * แผนงานสาธารณสุข  (งานศูนยบริการสาธารณสุข  78,000  บาท) 
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-  เงินคาตอบแทนพิเศษของพนักงาน   ต้ังไว   27,000   บาท   สําหรับจายเปน
คาตอบแทนพิเศษของพนักงานผูสมควรไดรับเลื่อนข้ันเงินเดือน  แตเปนผูไดรับเงินเดือนเต็มถึงข้ันสูงสุด ตาม
ระเบียบของทางราชการ    ต้ังจายจากรายได  ปรากฏตามแผนงานตาง  ๆ  ดังน้ี 
       * แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 15,000 บาท และงาน

ศูนยบริการสาธารณสุข  12,000  บาท)  

 1.1.2   คาจางประจํา   ต้ังไว   2,099,400   บาท 
1) ประเภทคาจางลูกจางประจํา     ต้ังไว  2,030,400  บาท   สําหรับจายเปนเงินคาจาง

และเงินปรับปรุงคาจางประจําปใหกับลูกจางประจําในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  จํานวน  12  
อัตรา   ต้ังจายจากรายได  ปรากฏตามแผนงานตาง  ๆ  ดังน้ี 
                  * แผนงานสาธารณสุข   (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  313,700  บาท    งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  313,700  บาท  และงานศูนยบริการสาธารณสุข  633,500  บาท)     
                         *  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  769,500  บาท)   

2)  ประเภทเงินเพิ่มตางๆ   ต้ังไว    69,000 บาท    สําหรับถัวจายเปนคาตอบแทนใน
ลักษณะตาง ๆ    ตามอัตราที่กฎหมาย/ระเบียบกําหนด   ดังน้ี   

      -   เงินคาตอบแทนพิเศษของลูกจางประจํา  ต้ังไว 69,000  บาท  สําหรับจายเปน
คาตอบแทนพิเศษของลูกจางผูสมควรไดรับเลื่อนข้ันคาจาง  แตเปนผูไดรับคาจางเต็มถึงข้ันสูงสุด ตามระเบียบ
ของทางราชการ    ต้ังจายจากรายได  ปรากฏตามแผนงานตาง  ๆ  ดังน้ี 
                           *  แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  12,000  บาท งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น   12,000  บาท  และงานศูนยบริการสาธารณสุข  20,000  บาท)    
                           *  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  25,000  บาท)   

1.2   หมวดคาจางชั่วคราว   ต้ังไวรวม   8,709,120   บาท        
1) ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มใหแกพนักงานจาง   ต้ังไว   5,605,200 บาท 

สําหรับถัวจายเปนเงินเดือนหรือคาจางและเงินที่จายเพิ่มใหแกพนักงานจางในลักษณะตางๆ ตามอัตราที่
กฎหมาย/ระเบียบกําหนด ประกอบดวย  

 -   เงินเดือนพนักงานจาง    ต้ังไว   5,605,200  บาท  สําหรับจายเปนเงินเดือนหรือ
คาจางของพนักงานจางในสังกัดสวนการงานตาง ๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ต้ังจายจากรายได  
ปรากฏตามแผนงานตาง  ๆ  ดังน้ี 

 *  แผนงานสาธารณสุข  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  732,000  บาท  งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 704,880  บาท  และงานศูนยบริการสาธารณสุข  192,240  บาท )     
 *  แผนงานเคหะและชุมชน   (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  3,976,080  บาท)     
                      2) เงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจาง    ต้ังไว  3,103,920  บาท    สําหรับจาย
เปนเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวใหกับพนักงานจางในสังกัดสวนการงานตาง ๆ  ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม   ต้ังจายจากรายได   ปรากฏตามแผนงานตาง  ๆ  ดังน้ี 
  *  แผนงานสาธารณสุข  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  366,840  บาท  งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  483,120  บาท   และงานศูนยบริการสาธารณสุข 131,760  บาท)    
 * แผนงานเคหะและชุมชน   (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 2,122,200 บาท)   
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 1.3   หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ   ต้ังไวรวม 19,242,780 บาท ประกอบดวย 
1.3.1 คาตอบแทน ต้ังไว 1,290,000 บาท  
    1)  ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน           

ต้ังไว   240,000     บาท     สําหรับจายเปนคาตอบแทนแพทย   พยาบาล   หรือบุคลากรทางสาธารณสุขอื่น
จากโรงพยาบาลบุรีรัมยหรือหนวยงานอื่นที่มาชวยปฏิบัติงานตรวจรักษาพยาบาลหรือรักษาความเจ็บปวยทั้ง
ในและนอกเวลาราชการ    ต้ังจายจากรายได ปรากฏตามแผนงานตาง ๆ ดังน้ี 

* แผนงานสาธารณสุข   (งานศูนยบริการสาธารณสุข 240,000 บาท)   
2) ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ต้ังไว   346,000   บาท  

สําหรับจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือคาอาหารทําการนอกเวลา   ใหกับ
พนักงานเทศบาลและลูกจาง     ที่ไดรับคําสั่งใหมาปฏิบัติงานสาธารณสุขหรืองานที่เกี่ยวของ ปฏิบัติงาน
เรงดวนนอกเวลาราชการ   อันเปนภารกิจหนาที่ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   เชน  งานลางตลาด   
งานพนสารเคมีกําจัดยุง/แมลง  และงานตรวจสุขาภิบาลรานอาหาร   งานรักษาพยาบาล   สํารวจสภาวะ
สุขภาพ      การประกันสุขภาพถวนหนา  ออกหนวยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่   เปนตน   ต้ังจายจากรายได  
ปรากฏตามแผนงานตาง  ๆ  ดังน้ี 

* แผนงานสาธารณสุข   (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 146,000 บาท 
และงานศูนยบริการสาธารณสุข 200,000 บาท)       

3) ประเภทคาเชาบาน   ต้ังไว   244,000 บาท   สําหรับจายเปนเงินคาเชาบานใหกับ
พนักงานเทศบาลผูมีสิทธิไดรับคาเชาบานในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมตามระเบียบของทางราชการ 
ต้ังจายจากรายได   ปรากฏตามแผนงานตาง ๆ ดังน้ี 

 * แผนงานสาธารณสุข  (งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  50,000  บาท            
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  114,000  บาท   และงานศูนยบริการสาธารณสุข  80,000  
บาท)   

4) ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   ต้ังไว 110,000 บาท สําหรับจายเปนเงิน
ชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานเทศบาลและลูกจางในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ตาม
ระเบียบของทางราชการ    ต้ังจายจากรายได ปรากฏตามแผนงานตาง ๆ ดังน้ี 

 *  แผนงานสาธารณสุข  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  30,000  บาท     งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  50,000  บาท   และงานศูนยบริการสาธารณสุข 20,000  บาท)   
 *  แผนงานเคหะและชุมชน   (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  10,000  บาท)   

5) ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ต้ังไว 350,000   บาท สําหรับจายเปนเงิน
ชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหกับพนักงานเทศบาล    และลูกจางในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ตาม
ระเบียบของทางราชการ ต้ังจายจากรายได ปรากฏตามแผนงานตาง ๆ ดังน้ี 

*  แผนงานสาธารณสุข  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  60,000  บาท  งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  60,000  บาท   และงานศูนยบริการสาธารณสุข  200,000  บาท)    
 * แผนงานเคหะและชุมชน   (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 30,000 บาท) 

1.3.2   คาใชสอย   ต้ังไว   12,462,280   บาท 
1) ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ   ต้ังไว 9,642,280 บาท สําหรับเปนคาใชจาย 

เพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ ในภารกิจและความดูแลรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เชน 
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     -  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการในการปฏิบัติทั่วไป  เชน  คารับวารสาร  คาเขาปกเย็บ
เลมหนังสือ  คาระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน  คาโฆษณาและเผยแพร  คาธรรมเนียมตาง  ๆ  คาจางเหมา
บริการ  คาจางเหมาทาสีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  คาติดต้ังไฟฟา – ประปา - โทรศัพท ฯลฯ 

     -  คาจางเหมารักษาความสะอาดและพัฒนาสภาพแวดลอมในชุมชน  ตามความ
ตองการของชุมชน 

     -  คาจางเหมาดูแลรักษาความสะอาดสถานที่สาธารณะตาง ๆ  ในความดูแลรับผิดชอบ
ของเทศบาล  เชน  ถนน  หองนํ้าสาธารณะ  ศูนยวิทยาบริการสรางเสริมสุขภาพ  สถานีขนสงผูโดยสาร  
ตลาด  ตลาดสด  ตลาดไนทบาซาร คลองละลม  ฯลฯ 

     -  คาจางเหมายามทําหนาที่ยามจัดระเบียบรักษาความสงบเรียบรอยสถานที่สาธารณะ
ตาง ๆ  ต้ังจายจากรายได  ปรากฏตามแผนงานตาง  ๆ  ดังน้ี 

*  แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  5,000  บาท  งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  120,000  บาท  และงานศูนยบริการสาธารณสุข  200,000  บาท)   
 *  แผนงานเคหะและชุมชน   (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  9,317,280  บาท)   
                     2) ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน    ต้ังไว  1,515,000 บาท   
สําหรับเปนคาใชจายในการซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสินในความดูแลรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม  ที่ ชํารุด  เสียหาย หรือเสื่อมสภาพทั้งในสวนที่เปนครุภัณฑ เชน  รถยนต  ยานพาหนะ 
เครื่องจักรกล  เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องปรับอากาศ  เครื่องพิมพดีด  อุปกรณเครื่องมือแพทย ฯลฯ , 
สิ่งกอสราง เชน อาคารสํานักงาน ตลาดสด ฯลฯ   และทรัพยสินอื่น เชน วัสดุ  อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชใน
การปฏิบัติงาน ฯลฯ  ต้ังจายจากรายได  ปรากฏตามแผนงานตาง  ๆ  ดังน้ี 

*  แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  10,000  บาท งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น   200,000  บาท    และงานศูนยบริการสาธารณสุข  5,000  บาท)   
 *  แผนงานเคหะและชุมชน   (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  1,300,000  บาท)   

3) ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   ต้ังไว 1,230,000 บาท สําหรับเปน
คาใชจายตามลักษณะงาน/โครงการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม    ตามโครงการตางๆ   ดังน้ี                                                                                               

    -  คาใชจายตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน   ต้ังไว 600,000 บาท    
สําหรับเปนคาใชจายตาง ๆ ในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน และพัฒนาศักยภาพของ   
อสม.  และองคกรชุมชน   เชน  กลุมผูนําชุมชน    องคกร  เครือขายตาง ๆ  กลุมแมบาน  ชมรม  แกนนํา
สุขภาพในพื้นที่  ฯลฯ  ตลอดจนพัฒนาศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน  (ศสมช.)  ในเขตเทศบาล  เชน 
  (1)  คาใชจายในการคัดเลือกและอบรม อสม.ใหมและอบรม อสม. ทดแทน 
  (2)  คาใชจายในการอบรมฟนฟูและคาใชจายในการศึกษาดูงานระหวางเทศบาล
ของ อสม.  และเจาหนาที่   
  (3)  คาใชจายในการคัดเลือกและประกวด อสม. ดีเดน   และ  ศสมช. ดีเดน   
    (4)  คาใชจายเพื่อสนับสนุนการจัดบริการและการดําเนินงานของ ศสมช.  
 (5)  คาใชจายเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของชมรม อสม. เทศบาล  
 (6)  คาใชจายในการจัดกิจกรรมวัน   อสม. แหงชาติ  

         (7)  คาใชจายในการประชุม การอบรม กลุมองคกรตาง ๆ เชน กลุมเยาวชน กลุม
แมบาน ชมรมตาง ๆ   องคกร และเครือขายตาง ๆ  

         (8)  คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ    
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ต้ังจายจากรายได  ปรากฏตามแผนงาน  ดังน้ี 
*  แผนงานสาธารณสุข (งานศูนยบริการสาธารณสุข  600,000  บาท )  
(โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตรการพัฒนาการสาธารณสุข)   

   -  โครงการรณรงคพัฒนายกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัย   (Food Safety)          
ต้ังไว 150,000 บาท สําหรับเปนคาใชจายในการดําเนินงานดานอาหารปลอดภัย  เชน   
      (1)  คาใชจายในการรณรงค  อบรม  ประชุม  ช้ีแจง  ศึกษาดูงานผูประกอบการ
รานอาหาร  แผงลอยจําหนายอาหาร การจําหนายสินคาในที่สาธารณะ นักเรียนและประชาชนทั่วไปเพื่อ
พัฒนางานอาหารปลอดภัย  
      (2)  คาใชจายเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของชมรมรานอาหาร     โรงเรียนหรือ
องคกรเพื่อพัฒนางานอาหารปลอดภัยและการพัฒนาสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
ใหไดมาตรฐาน 
      (3)  คาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ 
 -  โครงการพัฒนายกระดับสถานประกอบการตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุขใหไดมาตรฐาน     
ต้ังไว  150,000  บาท  สําหรับเปนคาใชจายคาใชจายเพื่อพัฒนายกระดับสถานประกอบการตางๆ ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุขใหไดมาตรฐาน เชน   
      (1)  คาใชจายในการรณรงค  อบรม  ประชุม  ช้ีแจง  ศึกษาดูงานผูประกอบการราน
แตงผม – เสริมสวย  เพื่อพัฒนางานอาหารปลอดภัยและพัฒนายกระดับสถานประกอบการใหไดมาตรฐาน 
      (2)  คาใชจายเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของชมรมรานอาหาร  ชมรมชางแตงผม-
เสริมสวย  โรงเรียนหรือองคกรเพื่อพัฒนาสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขใหได
มาตรฐาน 
      (3)  คาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ 
 -  โครงการพัฒนายกระดับตลาดสดสูตลาดดีมีมาตรฐาน  ต้ังไว  150,000  บาท  สําหรับ
เปนคาใชจายในการปรับปรุงพัฒนาตลาดสด  ตลาดคาสง – คาปลีก ตลาดไนทบาซาร ใหไดมาตรฐานตลาดสด
นาซื้อ  ชน 
      (1)  คาใชจายในการรณรงค  อบรม  ประชุมช้ีแจง  ประชาสัมพันธ  ศึกษาดูงานของ
ผูประกอบการในตลาดสด  ตลาดคาสง – คาปลีก ตลาดไนทบาซาร 
      (2)  คาใชจายในการรณรงคสาธิตเกี่ยวกับการจําหนายอาหารที่สะอาด  ปลอดภัยจาก
สารปนเปอน  หรือรณรงคเกี่ยวกับการลางผักใหปลอดจากสารพิษ 
      (3)  คาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุนการดําเนินงานของชมรมตลาดสด  ชมรมตลาดคา
สง – คาปลีก และตลาดไนทบาซารเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
      (4)  คาใชจายในการประกวดแผงจําหนายสินคาดานความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอย 
      (5)    คาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ 

ทั้ง  3  โครงการ  ต้ังจายจากรายได  ปรากฏตามแผนงานตาง  ๆ  ดังน้ี 
                       * แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 450,000 บาท)    
                    (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตรการพัฒนาการสาธารณสุข)   
           - โครงการรณรงครักษาความสะอาดและพัฒนาสภาพแวดลอมในชุมชน  ต้ังไว 50,000 บาท  
สําหรับเปนคาใชจายตาง ๆ เชน คาวัสดุอุปกรณทําความสะอาด  คาอาหาร นํ้าด่ืม และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของในการจัดกิจกรรมใหชุมชน   หนวยงาน  สถานศึกษา  องคกรตางๆ  รวมกันพัฒนารักษาความ
สะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองและชุมชน   
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   - โครงการอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอม  ต้ังไว  30,000  บาท  สําหรับเปน
คาใชจายในการจัดอบรม  กิจกรรมรณรงคดานสิ่งแวดลอมในกลุมตาง  ๆ  เชน  กลุมซาเลง  กลุมทัวรขยะ  
กลุมรักษคลองละลม  กลุมนักเรียน  และกลุมอาสาสมัครอื่น   
   -  โครงการประกวดชุมชนนาอยู ต้ังไว 50,000 บาท สําหรับเปนคาใชจายในการ 

จัดการประกวดดานการรักษาความสะอาดของชุมชนในเขตเทศบาลท้ัง 18 ชุมชน เชน คาจัดประชุมช้ีแจงโครงการ 
คาเงินรางวัล คาจัดทําปายหรือสื่อประชาสัมพันธ คาโลรางวัลหรือประกาศเกียรติบัตร คาใชจายในพิธีมอบ
รางวัลและคาใชจายที่เกี่ยวของ 
   -  โครงการถนนสะอาดปราศจากถังขยะ  ต้ังไว  50,000  บาท  สําหรับเปน
คาใชจายในการรณรงคใหประชาชนเขาใจถึงการจัดถนนปลอดถังขยะ การทําประชาคม การจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ และคาใชจายที่เกี่ยวของ 

ทั้ง  4  โครงการ  ต้ังจายจากรายได  ปรากฏตามแผนงานตาง  ๆ  ดังน้ี 
    *  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 180,000  บาท)   
(โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตรการพัฒนาสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ)   
     4) ประเภทรายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ     ต้ัง
ไว 75,000 บาท สําหรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร   เชน   คาเบี้ยเลี้ยง คา
เชาที่พัก คาพาหนะ    และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานเทศบาลและลูกจางในสวนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมตามระเบียบของทางราชการ ต้ังจายจาก
รายได ปรากฏตามแผนงานตาง ๆ ดังน้ี 

  *  แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  20,000  บาท   งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  30,000  บาท   และงานศูนยบริการสาธารณสุข  20,000  บาท)    
  * แผนงานเคหะและชุมชน (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  5,000  บาท)    

1.3.3   คาวัสดุ   ต้ังไว    5,490,500   บาท 
 1) ประเภทคาวัสดุสํานักงาน  ต้ังไว  52,000  บาท  สําหรับเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ
ปฏิบัติงานสํานักงานของสวนการงานในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เชน  เครื่องคิดเลข กระดาษ  
เครื่องเขียนแบบพิมพ  คาถายเอกสาร  แฟม  ตรายาง ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตาม
แผนงานตาง ๆ  ดังน้ี 

  * แผนงานงานสาธารณสุข (งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 40,000 บาท   
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  4,000  บาท  และงานศูนยบริการสาธารณสุข 8,000 บาท)     
 2) ประเภทคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ   ต้ังไว   106,500 บาท  สําหรับเปนคาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ ไฟฟาและวิทยุใชในกิจการของสวนการงานตาง ๆ ในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เชน 
สายไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟ บัลลาสต สตารเตอร   ลําโพง ไมโครโฟน ฯลฯ ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏ
ตามแผนงานตางๆ ดังน้ี 

* แผนงานสาธารณสุข  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  1,500  บาท  งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  100,000  บาท   และงานศูนยบริการสาธารณสุข  3,000  บาท)   
  * แผนงานเคหะและชุมชน   (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 2,000 บาท)   
                         3)  ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว    ต้ังไว   860,000   บาท  สําหรับเปนคาจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณทําความสะอาดและรักษาความสะอาดหรือปองกันการติดเช้ือ เชน แปรง ไมกวาด นํ้ายาทําความ
สะอาด ผงซักฟอก  ถุงขยะติดเช้ือ  กระโถน  เขง  ถังขยะ  อาหารสุนัข ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏตามแผนงานตางๆ  ดังน้ี 
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*  แผนงานสาธารณสุข  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  30,000  บาท งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  270,000  บาท  และงานศูนยบริการสาธารณสุข  10,000  บาท)    
  *  แผนงานเคหะและชุมชน   (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  550,000  บาท)   
 4) ประเภทคาวัสดุกอสราง    ต้ังไว   270,000   บาท     สําหรับเปนคาจัดซื้อวัสดุ
และอุปกรณกอสรางใชในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงที่จอดรถขยะหรือเพื่อการปรับปรุง ซอมแซม รักษาทรพัยสนิ
ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เชน  อิฐ  หิน  ปูน  ทราย  ไม  เหล็ก  สี  
ลวด  ตะปู  คอน  ชะแลง  คีม  สวาน  เลื่อย  ทอนํ้า  อุปกรณประปา   กระเบื้อง ฯลฯ  ต้ังจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตามแผนงานตางๆ  ดังน้ี 

  * แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 200,000 บาท)    
   * แผนงานเคหะและชุมชน   (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 70,000 บาท)    
                        5) ประเภทคาวัสดุยานพาหนะและขนสง    ต้ังไว    677,000   บาท     สําหรับเปนคา
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ อะไหล ช้ินสวนรถยนต ยานพาหนะ และเครื่องจักรกลในความดูแลรับผิดชอบของกอง
สาธารณสุขและ สิ่งแวดลอม  เชน  แบตเตอรี่  ยางรถ  หัวเทียน  นํ้ามันเบรก  ไขควง น็อตและสกรู   ฯลฯ  
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตามแผนงานตาง  ๆ  ดังน้ี 

 *  แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 5,000 บาท  
และงานศูนยบริการสาธารณสุข  2,000  บาท)     
  *  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  670,000  บาท)   
 6)   ประเภทคาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น  ต้ังไว   3,153,000   บาท สําหรับเปนคา
จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง แกลบ หรือวัสดุเช้ือเพลิงอื่น และนํ้ามันหลอลื่นตางๆ ใชกับรถยนต ยานพาหนะ และ
เครื่องจักรกล หรือใชในกิจการตาง ๆ   ในความดูแลรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ต้ังจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏตามแผนงานตางๆ ดังน้ี 

 * แผนงานสาธารณสุข  (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  150,000  
บาท และงานศูนยบริการสาธารณสุข  3,000  บาท  )   
  *  แผนงานเคหะและชุมชน (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3,000,000 บาท)    

   7) ประเภทคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย    ต้ังไว  125,000  บาท   สําหรับเปน
คาจัดซื้อยา  เวชภัณฑ สารเคมี ยากําจัดวัชพืช เคมีกําจัดกลิ่น  ลูกดอกวางยาสลบ และอุปกรณเครื่องมือ
เครื่องใชในทางการแพทยและสาธารณสุข เชน หลอดแกว ถุงมือ  กระดาษกรอง  ชุดเครื่องมือผาตัด  หูฟง  
เครื่องน่ึง  คีมถอนฟน  เปลคนไข ฯลฯ   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    ปรากฏตามแผนงานตาง  ๆ  ดังน้ี 

 * แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 20,000 บาท 
และงานศูนยบริการสาธารณสุข 100,000 บาท)   

 * แผนงานเคหะและชุมชน (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 5,000 บาท)   
  8)  ประเภทคาวัสดุการเกษตร  ต้ังไว   122,000  บาท  สําหรับเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ

ปฏิบัติงานทางการเกษตร จัดซื้ออาหารสัตว ใชในการปฏิบัติงานและการปรับปรุงสถานที่ สํานักงานสวนที่อยู
ในความดูแลรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เชน บัวรดนํ้า กรรไกรตัดหญา หญา พันธุพืช ปุย 
วัสดุเพาะชํา ผาใบหรือพลาสติก  จอบ  สปริงเกอร  คราด ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตาม
แผนงานตางๆ ดังน้ี 
 *  แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  12,000  บาท)   
      *  แผนงานเคหะและชุมชน   (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  110,000  บาท)   
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9) ประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร    ต้ังไว  10,000  บาท    สําหรับเปนคาจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณเพื่อการเผยแพร   โฆษณา   และประชาสัมพันธใชในกิจการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
เชน สี  พูกัน  กระดาษโปสเตอร  ไมอัดทําปาย  ฟลม  ลางอัดขยายภาพ ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏตามแผนงาน   ตางๆ  ดังน้ี 

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

10)  ประเภทคาวัสดุเครื่องแตงกาย    ต้ังไว  65,000   บาท    สําหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ
เครื่องแตงกายสวมใสปฏิบัติงานของเจาหนาที่สวนงานตาง ๆ   ในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เชน  
รองเทา  ถุงมือ    หมวก  เสื้อ  เสื้อกันฝน  ผาปดปาก–จมูก  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตาม
แผนงานตางๆ  ดังน้ี     

* แผนงานสาธารณสุข  (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  8,000  บาท 
และงานศูนยบริการสาธารณสุข  2,000  บาท)     
 * แผนงานเคหะและชุมชน   (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  55,000  บาท)   

11) ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร  ต้ังไว   50,000  บาท   สําหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ
ประกอบเครื่องคอมพิวเตอรใชในกิจการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เชน  โปรแกรมคอมพิวเตอร  
แผนบันทึกขอมูล เครื่องอานและบันทึกขอมูล  แปนพิมพ  เมาส  แผนกรองแสง ฯลฯ   ต้ังจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตามแผนงานตางๆ  ดังน้ี 

  * แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 40,000 บาท งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 5,000 บาท และงานศูนยบริการสาธารณสุข 5,000 บาท)   

1.4  หมวดคาสาธารณูปโภค   ต้ังไวรวม   431,000  บาท    ประกอบดวย 
1)  ประเภทคาไฟฟา ต้ังไว 306,000 บาท สําหรับจายเปนคากระแสไฟฟา ตลอดจนคา

บํารุงรักษามิเตอรไฟฟาในราชการของหนวยงานในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ต้ังจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตามแผนงานตางๆ ดังน้ี 

 * แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 300,000 บาท) 
 * แผนงานเคหะและชุมชน   (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  6,000  บาท)   

2) ประเภทคานํ้าประปา ต้ังไว 90,000 บาท สําหรับจายเปนคานํ้าประปาที่ติดต้ังไวเพื่อใช
ในกิจการของสวนการงานหรือสถานที่ตางๆ ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตามแผนงานตางๆ ดังน้ี 

  * แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น   5,000 บาท 
และงานศูนยบริการสาธารณสุข 40,000 บาท)   
 * แผนงานเคหะและชุมชน   (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  45,000  บาท)   

3) ประเภทคาโทรศัพท   ต้ังไว   35,000 บาท สําหรับจายเปนคาโทรศัพทเลขหมายที่
ติดต้ังไวเพื่อใชในราชการของหนวยงานในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏตามแผนงานตางๆ ดังน้ี 

  * แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 10,000 บาท งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 15,000 บาท และงานศูนยบริการสาธารณสุข 10,000 บาท)   
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1.5 หมวดเงินอุดหนุน ต้ังไวรวม   180,000   บาท   ประกอบดวย 
1) ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ   เอกชนหรือกิจการเปนสาธารณประโยชน   ต้ังไว 

180,000 บาท สําหรับเปนคาใชจายตามลักษณะงานตามโครงการตางๆ   ดังน้ี                                                                        
 -  โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล สําหรับสนับสนุนการพัฒนางาน
สาธารณสุขมลูฐานในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย โดยจัดสรรเปนคาใชจายในการดําเนินงานของ อสม.  ในเขต
ชุมชน/ชุมชนละ  10,000  บาท  จํานวน  18  ชุมชน  เปนเงิน  180,000  บาท  โดยให  อสม.  จัดทํา
แผนพัฒนาสุขภาพเพื่อเสนอขอรับงบประมาณ  ภายใต  3  กลุมกิจกรรม  ดังน้ี 
  *  การพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข  โดยเปนคาใชจายสําหรับการอบรม  การ
ประชุม  การสัมมนา  การศึกษาดูงาน  การฝกงาน  ฯลฯ  เชน  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องด่ืม   คา
วิทยากร  คาพาหนะเดินทาง  คาวัสดุอุปกรณ  คาพิมพเอกสารและสิ่งตีพิมพ  คาเชาที่พัก  ฯลฯ 
  *   การแกไขปญหาสาธารณสุขในเรื่องตาง  ๆ  โดยเปนคาใชจายสําหรับการ
จัดบริการ  การปฎิบัติงาน  การรณรงค  การเผยแพรประชาสัมพันธ  การบํารุงรักษาและซอมแซม  เชน  
คาจาง  คาวัสดุอุปกรณ  คาครุภัณฑ  คาโฆษณาและเผยแพร  คาพาหนะ  และขนสง  ฯลฯ 

  *  การจัดบริการสุขภาพเบื้องตนในศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน  (ศสมช.)  เพื่อ
เปนคาใชจายสําหรับจัดบริการ  การปฏิบัติงาน  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ  เครื่องมือครุภัณฑ  การบํารุงรักษา  
และการซอมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ  คาสาธารณูปโภค  (คานํ้าประปา  คาไฟฟา)  คาวัสดุสํานักงาน  คาเบี้ยเลี้ยง
ของอาสาสมัครสาธารณสุข  หรือผูมาชวยปฏิบัติงานตามกิจกรรมของศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน  (ให
เบิกจายตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยวาโดยอนุโลม  ในอัตราเทียบเทากับบุคคลภายนอก)  ฯลฯ   

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตามแผนงานตาง  ๆ  ดังน้ี 
* แผนงานสาธารณสุข (งานศูนยบริการสาธารณสุข   180,000  บาท)      

2. รายจายเพ่ือการลงทุน   ต้ังไวรวม  4,065,020  บาท  แยกเปน 
2.1 หมวดคาครุภัณฑ   ท่ีดินและสิ่งกอสราง   ต้ังไว   4,065,020  บาท    ประกอบดวย 

 2.1.1   คาครุภัณฑ   ต้ังไว   1,021,700  บาท 
 1) ประเภทคาครุภัณฑสํานักงาน   ต้ังไว   21,500  บาท  สําหรับเปนคาจัดซื้อครุภัณฑ
สํานักงาน  จํานวน  2  รายการ  ดังน้ี 

       (1)  พัดลมติดผนัง  ขนาดรอบวง  16  น้ิว  พรอมติดต้ัง  จํานวน  6  เครื่อง  จํานวนเงิน  
18,000  บาท 

       (2)  โตะวางคอมพิวเตอรพรอมเกาอี้  1  ชุด  จํานวนเงิน  3,500  บาท   
       ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน  ดังน้ี 

  * แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  21,500  บาท )   
 2) ประเภทคาครุภัณฑการเกษตร   ต้ังไว   20,000  บาท  สําหรับเปนคาจัดซื้อเครื่องปม
นํ้า ขนาดทอไมนอยกวา 4 น้ิว  ใชมอเตอรไฟฟา จํานวน  1  เครื่อง  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตาม
แผนงาน  ดังน้ี 

*  แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  20,000  บาท) 
    3)  ประเภทคาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง   ต้ังไว  904,000 บาท   สําหรับเปนคา
จัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  จํานวน  2  รายการ  ดังน้ี 

     (1)  รถบรรทุกขยะแบบเปดขางเททาย  ขนาด  1  ตัน  จํานวน  1  คัน   ตูบรรทุกมูล
ฝอยมีขนาดความจุไมนอยกวา  3 ลูกบาศกเมตร หรือ4 ลูกบาศกหลา   พื้นตัวถังทําดวยแผนเหล็กอาบสังกะสี 
หนาไมนอยกวา 2 มิลลิเมตร   มีบานเลื่อนข้ึน-ลงไดขางละ  2 บาน   มีประตูเปด-ปด ชนิดล็อกได 2 บาน   
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ยกเททายดวยระบบไฮดรอลิก สามารถควบคุมไดจากหองโดยสาร มีอุปกรณสัญญาณไฟ  เงิน  900,000  บาท  
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน  ดังน้ี 
 * แผนงานเคหะและชุมชน (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 900,000 บาท) 
(โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตรการพัฒนาสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ)   
 (2)  รถเข็นปูนลอคูพรอมกระบะด้ัม  จํานวน  2  คัน  4,000  บาท  ต้ังจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตามแผนงาน  ดังน้ี 

*  แผนงานสาธารณสุข  (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่   4,000  บาท 
(โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตรการพัฒนาการสาธารณสุข)   

 4) ประเภทคาครุภัณฑคอมพิวเตอร  ตั้งไว   36,200  บาท  สําหรับเปนคาจัดซ้ือครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  จํานวน  3  รายการ  ดังน้ี 

      (1)  เคร่ืองคอมพิวเตอร  มีหนวยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไมนอยกวา  4  แกนหลัก          
(4 core)  และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา  2.5  GHz  และมีความเร็วของหนวยความจํา  หรือมี  HTT  
ขนาดไมนอยกวา  1,066  MHz  จํานวน  1  หนวย  มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก  ท่ีมี
หนวยความจําไมนอยกวา  512  MB  มีหนวยความจําหลัก  (RAM)  ชนิด  DDR3  หรือดีกวา  มีขนาดไมนอยกวา   
4  GB  มีหนวยจัดเก็บขอมูล  (Hard  Disk)  ชนิด  SATA  หรือดีกวา  ขนาดความจุไมนอยกวา  1 TB  จํานวน  1  
หนวย  มี  DVD-RW  หรือดีกวา  จํานวน  1  หนวย  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย  แบบ  10/100/1,000  Mbps  
จํานวนไมนอยกวา  1  ชอง  มีจอภาพ  LCD  มี  Contrast  Ratio  ไมนอยกวา  600:1  และมีขนาดไมนอยกวา  18  
น้ิว  จํานวน  1  หนวย  เงิน  26,000  บาท 

     (2)  เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด  LED  ขาวดํา  มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา  
1,200x600 dpi  มีความเร็วในการพิมพไมนอยกวา  25  หนาตอนาที  มีหนวยความจํา  (Memory)  ขนาดไมนอย
กวา  8  MB  สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได  มี  Interface  แบบ 1 x Parallel  หรือ  1 x USB  2.0  
หรือดีกวา  สามารถใชไดกับ  A4,Letter,Legal   และ  Custom  โดยมีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา  250  แผน  
จํานวน  1  เคร่ือง    เงิน  8,400  บาท 

     (3)  เคร่ืองสํารองไฟฟา  มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา  750  VA  สามารถสํารองไฟฟาได
ไมนอยกวา  15  นาที  จํานวน  1  เคร่ือง   เงิน  1,800  บาท 

ท้ัง  3  รายการ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตามแผนงาน  ดังน้ี 

  * แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 36,200 บาท)   
    (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมือง  การบริหาร  และการบริการประชาชน)   
 1) ประเภทคาครุภัณฑงานบานงานครัว   ต้ังไว   40,000  บาท  สําหรับเปนคาจัดซื้อ
ครุภัณฑงานบานงานครัว  จํานวน  1  รายการ  ดังน้ี 
      (1)  เครื่องตัดหญาแบบสะพายชนิดขอออน  เครื่องยนตเบนซินขนาดไมตํ่ากวา  1.5  
แรงมา  ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา  30  ซีซี  พรอมใบมีด  จํานวน  4 เครื่อง  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏตามแผนงาน  ดังน้ี  
 * แผนงานเคหะและชุมชน (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  40,000 บาท) 
(โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตรการพัฒนาสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ) 

 2.1.2   คาท่ีดินและสิ่งกอสราง      ต้ังไว     3,043,320    บาท 
    1)  คากอสรางปรับปรุงโครงหลังคาขางตลาดสดเทศบาล ต้ังไว  293,120  บาท  สําหรับ

กอสรางหลังคาคลุมทางเดินตลาด  บริเวณขางศาลพระภูมิ  เปนโครงหลังคาเหล็กมุงดวยแผนเหล็กรีดลอน  
กวาง  3.00  เมตร  ยาว  39  เมตร  หรือคิดเปนพื้นที่ประมาณ  117  ตารางเมตร  พรอมรางระบายนํ้าฝน  
ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด   
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    2)  ปรับปรุงหลังคาตลาดอาหารและเครื่องด่ืม ต้ังไว  337,500  บาท  สําหรับกอสรางตอ
เติมหลังคาตลาดอาหารและเครื่องด่ืม  โดยกอสรางเปนโครงหลังคาเหล็ก  มุงดวยแผนเหล็กรีดลอน  ขนาด
กวาง  2.00  เมตร  ยาวประมาณ  26  เมตร  จํานวน  3  จุด  หรือคิดเปนพื้นที่ประมาณ  156  ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด   

  3)  ปรับปรุงหลังคาตลาดชัยพฤกษ ต้ังไว  1,646,900  บาท  สําหรับกอสรางหลังคาคลุม
ตลาดชัยพฤกษ  โดยทําการรื้อโครงหลังคาและหลังคาเดิมออก  ทําการกอสรางใหมเปนโครงหลังคาเหล็กมุง
ดวยแผนเหล็กรีดลอน  ขนาดอาคารกวาง  18.00  เมตร  ยาว  33  เมตร  หรือคิดเปนพื้นที่ประมาณ  650  
ตารางเมตร พรอมกอสรางรางระบายนํ้าและรางระบายนํ้าฝน  คสล. ยาวประมาณ  30  เมตร  ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกําหนด   

  4)  กอสรางระบบกาชชีวภาพโรงฆาสัตว  ขนาด  50  ลบ.ม. 1  แหง  ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกําหนด  ต้ังไว  765,800  บาท 

ทั้ง  4  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตามแผนงานดังน้ี 
*  แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 3,043,320   

บาท)  (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตรการพัฒนาการสาธารณสุข)                                                      
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