
  
 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 
หน่วยงาน  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 
ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น                             ตั้งไว้รวม     6,458,128  บาท   แยกเป็น 
รายจ่ายประจ า                 ตั้งไว้รวม     6,021,728  บาท   แยกเป็น 

 1. งบบุคลากร (520000) 
      1.1   หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000) ตั้งไว้รวม     3,133,968  บาท   แยกเป็น 
  1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)  ตั้งไว้  722,760  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน                
ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  จ านวน  4 อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข                          
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
  1.1.2  ประเภทเงิน ประจ าต าแหน่ง  (220300)  ตั้งไว้  42,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ประจ าต าแหน่ง ให้กับพนักงานส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
  1.1.3  ประเภทเงินเพ่ิมต่าง  ๆ ของพนักงาน  (220200)   ตั้งไว้  98,040.-บาท  เพื่อจ่าย
เป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวให้กับพนักงานส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข                  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
  1.1.4  ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)      ตั้งไว้  1,424,280  บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป   จ านวน  21  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
  1.1.5  ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง  (220700)    ตั้งไว้  846,888.-บาท  เพื่อ
จ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  

2. งบด าเนินงาน    
หมวดค่าตอบแทน   ใช้สอย  และวัสดุ    ตั้งไว้รวม   2,597,760  บาท  แยกเป็น 

              2.1 ค่าตอบแทน (531000)    ตั้งไว้   1,027,760  บาท 
    2.1.1  ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

ตั้งไว้  546,760 บาท    เพื่อจ่ายเป็น 
(1)  ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่น                     

ที่ช่วยปฏิบัติงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตั้งไว้ 10,000  บาท (หนังสือกรมส่งเสริมกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว 2474   ลงวันที่  19 ธันวาคม 2548)   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
  (2)  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ส าหรับพนักงานส่วนท้องถ่ินเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี)  ตั้งไว้  536,760  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่น ส าหรับพนักงานส่วนท้องถ่ินเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจ าปี) ส าหรับพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ขอ ง                 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 
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  2.1.2  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว้ 400,000  
บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
  2.1.3   ประเภทค่าเช่าบ้าน  (310400)   ตั้งไว้  51,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน
ให้กับพนักงานส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 
             2.1.4   ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)  ตั้งไว้  30,000  บาท  เพื่อจ่าย
เป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนต าบล   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
 

 2.2 ค่าใช้สอย (532000)    ตั้งไว้    575,000  บาท 
                2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)  ตั้งไว้รวม 220,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น 
           (1)  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ข้อบัญญัติหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ   
                     (2)  ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าบริการ และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ                   

(3)  ค่าเช่าทรัพ ย์สินในการจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ ด้านสาธารณสุข  เช่น เต็นท์  , โต๊ะ ,  
เก้าอี้  ฯลฯ   
                     (4)  ค่าโฆษณา และเผยแพร่ข่าวสารของ อบต.ทางวิทยุ , โทรทัศน์ ,  โรงมหรสพ หรือสิ่ง
ตีพิมพ์ต่าง ๆ เป็นต้น     
                     (5)  ค่าจ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์  แผ่นพับต่างๆ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น 
ภาพพิมพ์  สื่อสิ่งพิมพ์  ป้ายไวนิล  พลาสติก  PVC  เอกสารแผ่นพับ  ฯลฯ   
                     (6)  ค่าจ้างเหมาบริการก าจัดขยะมูลฝอย  และสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ 
  ( 7)  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา 
  ( 8)  ค่าจ้างเหมาบริการ  เช่น  อัดภาพ  ขยายภาพ  จัดท าสื่อโฆษณาและเผยแพร่  ตลอดจน
ติดตั้งอุปกรณ์ส านักงานต่าง ๆ ฯลฯ 
  ( 9)  ค่าจ้างเหมาขุดดินฝังกลบขยะมูลฝอย  หรือการด าเนินการใด ๆ  ในด้านการก าจัดขยะ
มูลฝอย 
  (10) ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ เช่น การส ารวจรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม   ต่าง ๆ 
ฯลฯ 
    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
  2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
(320300)  ตั้งไว้  305,000  บาท เพื่อจ่ายเป็น           
                   ( 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้ 35,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็น                     
ค่าเบี้ยเลี้ยง   ค่าพาหนะ   ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   ในการเดินทางไปราชการ  หรือไปอบรมสัมมนา 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและเพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นของ
อาสาสมัครสาธารณสุข (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว  2474                                  
ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2548)   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 
                    (2)  ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม   สัมมนา  และศึกษาดูงาน  เพื่อ พัฒนาศักยภาพ               
ในการปฏิบัติงานของ ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถ่ิน พนักงานจ้าง สมาชิกสภา ผู้บริหารอบต. ผู้แทนส่วน
ราชการในพื้นที่ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข  และผู้น าชุมชน  ตั้งไว้  50,000  บาท เพื่อจ่ายเป็น                     
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ค่าด าเนินการฝึกอบรม  ค่ายานพาหนะ  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่
จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการด าเนินงาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้า  61 
   ( 3)  ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ ตั้งไว้  50,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการด าเนินงานและให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการในการจัดกิจกรรมรณรงค์  การประชุม  หรือ
ฝึกอบรม ฯลฯ  เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน     งานก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล   แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559  ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  หน้า 177 
   ( 4)  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมพัฒนาทักษะในการดูแลสุขภาพอนามัยแม่
และเด็ก ตั้งไว้  20,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการด าเนินงานและให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ
ในการจัดกิจกรรมรณรงค์  การประชุม  หรือฝึกอบรม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ   เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  แผนพัฒนาสามปี    พ.ศ.  2557-2559            
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม  หน้า 78 
   ( 5) ค่าใช้จ่ายในก ารด าเนินโครงการยุวชนอาสาต้านภัยยาเสพติด                             
ตั้งไว้ 50,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ  ในการด าเนินงานและให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ                    
ในการจัดกิจกรรมรณรงค์  การประชุม  หรือฝึกอบรม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ   เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2557-2559              
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม  หน้า  53 
   ( 6)  ค่าใช้จ่ายในก ารด าเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์                           
ตั้งไว้  50,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการด าเนินงานและให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการในการจัด
กิจกรรมรณรงค์  การประชุม  หรือฝึกอบรม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ   เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559                
ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม  หน้า  78 
   ( 7)  ค่าใช้จ่ายในก ารด าเนินโครงการบ้านน่าอยู่ลดภาวะโรคร้อน                            
ตั้งไว้  50,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการด าเนินงานและให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการในการจัด
กิจกรรมรณรงค์  การประชุม  หรือฝึกอบรม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ   เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน    งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน   แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559               
ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หน้า  176 
  2.2.3  ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)  ตั้งไว้รวม    50,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน          
5,000  บาท)   เช่น รถยนต์เก็บขยะ  ตู้  โต๊ะ  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข     
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
      2.3 ค่าวัสดุ  (533000)    ตั้งไว้  995,000  บาท 
            2.3.1   ประเภทวัสดุส านักงาน (330100)  ตั้งไว้  15,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของ
เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  น้ าดื่ม ตะแกรงวางเอกสาร  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

2.3.2   ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ( 330300) ตั้งไว้ 10,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น มีด แปรง  ไม้กวาด สบู่  ผงซักฟอก  ถุงด าใส่ขยะ ถุงแดงใส่ขยะ  ฯลฯ   ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                                    
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     2.3.3 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (330700)  ตั้งไว้  80,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าอะไหล่ รถยนต์เก็บขยะ เช่น  ยาง  แบตเตอรี่  ไขควง  คีมหรือกุญแจต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                                    
          2.3.4  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (330800)   ตั้งไว้   600,000  บาท   เพื่อจ่าย
เป็นค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื่นของรถยนต์เก็บขยะ เครื่องพ่นหมอกควัน  เครื่องพ่นฝอยละอองละเอียด ( 
ULV)รถจักรยานยนต์  เครื่องตัดหญ้า  เช่น น้ ามันดีเซล  น้ ามันเบนซิน  น้ ามันเครื่อง  แก๊สหรือก๊าซ  ฯลฯ                                   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                                    
     2.3.5  ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900) ตั้งไว้  10,000  บาท   เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อเครื่องมือ  อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์  เช่น  เวชภัณฑ์ยา  ชุดท าแผล  ถุงมือ  น้ ายาต่าง ๆ   
หูฟัง เปลหามคนไข้ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดพกพา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
                    2.3.6  ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย (331200)  ตั้งไว้   15,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
รองเท้า ถุงมือ เสื้อ เสื้อกันฝน กางเกง ผ้า เครื่องแบบ  ฯลฯ เพื่อใช้ส าหรับงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                                    
                   2.3.7 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  (331400) ตั้งไว้ 15,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นดิสก์  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  โปรแกรมและอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์   ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
                   2.3.8 ประเภทวัสดุอ่ืนๆ  (331700) ตั้งไว้  250,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ                       
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนพัฒนาสามปี                
พ.ศ. 2557-2559  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หน้า  179      
 

3.  งบลงทุน          ตั้งไว้รวม     436,400   บาท 
 3.1  ครุภัณฑ์ (541000)  ตั้งไว้รวม      166,400   บาท 
   

  3.1.1  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  (410100)  ตั้งไว้  8,500 บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
โต๊ะท างานไม้พร้อมเก้าอี้  จ านวน 1 ชุด   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร                  
หน้า  161 

3.1.2  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  (410700) ตั้งไว้  20,000 บาท  เพื่อเป็นค่า
จัดซื้อ                ชุดเครือ่งเสยีงส าหรบัประกาศเผยแพรป่ระชาสมัพันธ์ชนิดเคลือ่นทีติ่ดรถ  จ านวน  1 ชุด  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2557-2559  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ  หน้า 82 
  3.1.3  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)  ตั้งไว้รวม  37,900 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตามรายการดังนี้ 
  ( 1) ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 32,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล  คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณ์พื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 8 มีนาคม 2556  จ านวน 1 ชุด      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  แผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  หน้า  161 
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  (2) ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์   ตั้งไว้  4,200 บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ อเครื่องพิมพ์
แบบ Multifunction (INKJET)  ราคาและคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ณ วันที่ 8 มีนาคม 2556      
จ านวน 1 ชุด   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  หน้า  161 
  (3)  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  1,700 บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ อเครื่องส ารอง
ไฟ ราคาและคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ณ วันที่ 8 มีนาคม 2556  จ านวน 1 ชุด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุ
ทศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  หน้า  162 
  3.1.4  ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์  (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)  (411800) ตั้งไว้  100,000 บาท  เพื่อเป็นค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข  งาน บริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.  
2557-2559  ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  หน้า  159 
 

 3.2  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  (542000)  ตั้งไว้  270,000  บาท  แยกเป็น 
 3.2.1 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (420900)  ตั้งไว้รวม  270,000  บาท 
 ( 1)  รายการก่อสร้างพื้นระเบียงยื่นบริเวณสระน้ าด้านหลัง อบต. และปรับปรุงภูมิทัศน์  ด้านหน้า
อาคารส่งเสริมสุขภาพฯ  ตั้งไว้  150,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข         
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและ
สังคม  หน้า  49  
 ( 2)  รายการก่อสร้างสถานที่ท าความสะอาดยานพาหนะและขนส่ง พร้อมติดตั้งบ าบัดน้ าเสีย ตั้งไว้ 
120,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 179 
 

4 งบเงินอุดหนุน  ตั้งไว้รวม    290,000   บาท    แยกเป็น 
    4.1 หมวดเงินอุดหนุน 
                  (1)  เงินอุดหนุนเอกชน (610300) ตั้งไว้    240,000  บาท    เพื่อ อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐานชุมชนส าหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานชุมชนในเขตต าบลหินเหล็กไฟ โดยจัดสรรเป็นค่า
ด าเนินงานของอสม.ในกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข  การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่าง ๆ                  
การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  จ านวน  16  หมู่บ้าน  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   แผนพัฒนาสามปี                
พ.ศ. 2557-2559  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม  หน้า  79      
                  (2)  อุดหนุนหน่วยงานราชการ  (610200) ต้ังไว้ 50,000 บาท    เพื่อ สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ  ในการด าเนินโครงการธนาคารขยะ กิจกรรมด้านธนาคารขยะ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หน้า  177 
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