
72 

แผนงานสาธารณสุข 
 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม     3,106,380 บาท 
1. งบบุคลากร   รวม     1,383,380 บาท  
  1.1  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม     1,383,380 บาท 
   1.1.1  เงินเดือนพนักงาน จ านวน 764,180 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  ส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต. ตามแผนอัตราก าลัง ดังนี้ 
    -  ต าแหน่งผู้อ านวยการกอง เป็นเงิน 387,180 บาท 
    -  ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเงิน 377,000 บาท 
หรือสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมต าแหน่งอ่ืนได้ และจ่ายเป็น 
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี (ตั้งจ่ายจากแผนอัตราก าลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) 
   1.1.2  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 
     จ านวน  10,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานส่วนต าบลกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่มี
สิทธิได้รับเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ 
   1.1.3  เงินประจ าต าแหน่ง 
     จ านวน  42,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน 
 1 อัตรา และค่าตอบแทนที่ควรได้รับ ( ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
เรื่องก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น ) 
   1.1.4  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
     จ านวน 497,200 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนส าหรับพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ 
พร้อมเงินปรับปรุง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   1.1.5  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 
     จ านวน 70,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ที่มีสิทธิ
ได้รับเงินเพ่ิมต่าง ๆ เช่น เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
2.  งบด าเนินงาน  รวม     1.453,000 บาท 
  2.1  ค่าตอบแทน รวม 152,000 บาท 
   2.1.1  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     จ านวน 50,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้แก่ อบต. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ค่าโล่ประกาศเกียรติคุณ ประกาศนียบัตร ฯลฯ ให้กับบุคคลที่ท าประโยชน์ให้แก่ อบต.เงินประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืนของพนักงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และอ่ืน ๆ ฯลฯ 
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   2.1.2  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
     จ านวน 50,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ที่ได้รับค าสั่งจาก อบต. ให้ปฏิบัติราชการในกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการ และ/หรือใน
วันหยุดราชการ ( ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 
2559 ) 
   2.1.3  ค่าเช่าบ้าน 
     จ านวน 42,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ส าหรับพนักงานส่วนต าบล สังกัดกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม หรือผู้มีสิทธิพึงจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ ( ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ) 
   2.1.4  ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
     จ านวน 10,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรและค่าธรรมเนียมอ่ืนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ส าหรับผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างประจ า สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หรือผู้มี
สิทธิพึงจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ ( ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ ๙ สิงหาคม 
2559 ) 
  2.2 ค่าใช้สอย  รวม      721,000 บาท 
   2.2.1  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
     จ านวน   300,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่า
ระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สินนอกจากค่าเช่าบ้าน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน 
ค่าท าประกันภัยรถยนต์ราชการ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า 
ค่าติดตั้งน้ าประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ 
   2.2.2  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
     จ านวน 371,000 บาท 
    (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
     จ านวน 100,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ในการเดินทางไป
ราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ของกองสาธารณสุข ฯ 
    (2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยและคุ้มครองผู้บริโภค 
     จ านวน  15,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้องตามโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ( ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 หน้า 243 ) 
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    (๓) ค่าใช้จ่ายโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ 1 – หมู่ 11 
     จ านวน  76,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ 1 – หมู่ 11 และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0120 
ลว. 12 ม.ค. 60 หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1745 ลว. 31 ส.ค. 
60 หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.05/1042 ลว. 10 เม.ย.61 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลว.6 มิ.ย. 61 ( ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561– 2564 ) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2561 หน้า 77 
     (๔) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
     จ านวน  30,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ( ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 
2564 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2561 หน้า 78 
    (5) ค่าใช้จ่ายโครงการก าจัดขยะและคัดแยกขยะอินทรีย์ในครัวเรือนและ 
สถานประกอบการโดยการจัดท าแก๊สชีวภาพ/ปุ๋ยหมัก 
     จ านวน  50,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก าจัดขยะและคัดแยกขยะอินทรีย์ในครัวเรือนและ 
สถานประกอบการโดยการจัดท าแก๊สชีวภาพ/ปุ๋ยหมัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 ( ตามแผน พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561 หน้า 89 
    (๖) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงบ่อขยะและฝังกลบ 
     จ านวน 100,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงบ่อขยะและฝังกลบ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่ 
เกี่ยวข้องตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 2249 หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลว 16 ม.ค.61 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว627 ลว. 7 มี.ค.61 และหนังสือจังหวัดเพชรบุรี ด่วนที่สุด ที่ พบ 0023.3/ว4936 
ลว.27 มี.ค.61 ( ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 ) หน้า 243 
   2.2.3  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
     จ านวน 50,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ช ารุดเสียหาย หรือค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ในการดูแลของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต. หนองหญ้าปล้อง เพ่ือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ 
  2.3  ค่าวัสดุ  รวม 580,000 บาท 
   2.3.1  วัสดุส านักงาน จ านวน   50,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษต่าง ๆ อุปกรณ์เครื่องเขียน แบบพิมพ์
หรือสิ่งของเครื่องใช้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร เป็นวัสดุโดยสภาพใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป 
ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุข หรือ วัสดุที่มีลักษณะคงทนถาวร ซึ่งมีราคาไม่เกิน 5,000 บาท ฯลฯ 
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   2.3.2  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
     จ านวน    100,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นซึ่งใช้กับยานพาหนะต่าง ๆ เครื่องตัดหญ้า 
เครื่องพ่นหมอกควัน เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง น้ ามันก๊าด ถ่าน แก๊สหุงต้ม หรือวัสดุที่เข้า
ลักษณะวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
   2.3.3  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
     จ านวน     50,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ สารเคมีก าจัดสัตว์และแมลงที่เป็นพาหะน าโรค ยาสามัญ 
ประจ าบ้าน วัสดุอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เป็นต้น 
   2.3.4  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
     จ านวน  80,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์พาหนะ ส าหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของ อบต. เช่น แบตเตอรี่ ยางรถ หัวเทียน น้ ามันเบรก น้ ากลั่น ฯลฯ 
   2.3.5  วัสดุงานบ้านงานครัว 
     จ านวน 150,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด ถังขยะ แปรง ผงซักฟอก น้ ายา
สุขภัณฑ์ น้ ายาดับกลิ่น ถังขยะ แก้วน้ า จาน จานรอง จานรองแก้ว ที่นอน หมอน มุ้ง กระดาษช าระ ฯลฯ 
   2.3.6  วัสดุคอมพิวเตอร์ 
     จ านวน 50,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นกรองแสง หมึกพิมพ์ โปรแกรมและ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
   2.3.7  วัสดุเครื่องแต่งกาย 
     จ านวน 80,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ส าหรับคนงานประจ ารถขยะ เช่น เสื้อใส่กันเปื้อน    
เสื้อก๊ักสะท้อนแสง รองเท้าบู๊ต ถุงมือยางหรือหนัง ผ้าปิดปาก – ปิดจมูก หมวก และวัสดุอื่น ๆ ที่เอ้ือในการ
ปฏิบัติงานและมีความจ าเป็นในภาระงานของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
   2.3.8  วัสดุการเกษตร 
     จ านวน  20,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม พลั่ว มีด คราด ฯลฯ 
3.  งบลงทุน   รวม  50,000 บาท 
  3.1 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน  50,000 บาท 
   เพ่ือเป็นรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
   เพ่ือเป็นรายจ่ายซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล 
ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลางและให้รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อม 
กับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ฯลฯ  
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4.  งบเงินอุดหนุน  รวม 220,000 บาท 
  4.1 เงินอุดหนุน จ านวน 220,000 บาท 
   4.1.1  เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 
     จ านวน 220,000 บาท 
   เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – 11 ต าบลหนองหญ้าปล้อง เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ( ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 
2564  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2561 หน้า 103  
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