
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา

อําเภอ แม่สาย   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 1,945,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 1,945,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,720,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,660,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพือปฏิบัติหน้าทีสนับสนุน
การ ปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนฯลฯ ของเทศบาลตําบลเวียง
พางคํา ตามโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิงแวด
ล้อม เพือ พัฒนาปรับปรุงคุณภาพระบบบริการอนามัยสิงแวดล้อมของ
เทศบาลและจัดทําเอกสารดําเนินโครงการ/กิจกรรม ให้ผ่านการประเมิน
คุณภาพ ระบบบริการอนามัยสิงแวดล้อมทัง 4 ด้าน ได้แก่
   1) การจัดการสุขาภิบาลอาหาร 
   2) การจัดการคุณภาพนําบริโภค
   3) การจัดการสิงปฏิกูล
   4) การจัดการมูลฝอย
ตลอดจนการจ้างเหมาบริการอืนๆ เพือปฏิบัติงานในการให้
บริการ ประชาชน หรือค่าใช้จ่ายอย่างอืนทีมีลักษณะเดียวกัน ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที  9 ธันวาคม 2559
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  แผนงานสาธารณสุข  ลําดับ
ที  1 หน้า 171 

วันทีพิมพ์ : 21/9/2561  20:00:07 หน้า : 1/5



รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อ จํานวน 560,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ดังนี
   1. โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกเชิงรุก
   2. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามปฏิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี
   3. โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อ
   4. โครงการสร้างสุขภาพดีวิถีไทย ลดภัยโรคไม่ติดต่อ
   5. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตสดใส สถานีเติมใจคลายทุกข์
   6. โครงการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยสายใยรักครอบครัว
   7. โครงการสร้างโภชนาการดี สุขภาพดี ชีวิตมีสุข
   8. โครงการคนรุ่นใหม่ รู้ทัน รู้จักเลียง ไม่เสียงเอดส์
   9. โครงการให้ความรู้การดูแลส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค
   10. โครงการยิมสดใส คนเวียงพางคําฟันดี
   11. โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเรืองการดูแลสุขภาพจากสารพิษ
   12. โครงการสุขใจใกล้บ้าน   
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
1) ค่าดําเนินการพัฒนาศักยภาพผู้ทําหน้าทีดูแลสุขภาพในหมู่
บ้าน/ชุมชน อบรม อสม. แกนนําสุขภาพในการควบคุมและป้องกัน
โรค การจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพ จัดทําแผ่นพับ ป้าย สือสิงพิมพ์เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ การสํารวจข้อมูลเพือสร้างสุขภาวะในพืนที
2)กิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
3)กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ รวมถึง
การเตรียมความพร้อมการแก้ไขโรคติดต่ออุบัติใหม่ให้แก่ประชาชน
4)การดําเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อ การดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว  (LTC) โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้และการมีส่วน
ร่วมในการดูแลสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรคในชุมชน
โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและรณรงค์ เช่นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าจัดทําใบประกาศเกียรติคุณ อสม.ดีเด่น ค่าเช่าเครือง
เสียง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนการแสดง ค่าตกแต่งและจัดสถาน
ทีค่าเช่าสถานที ค่าสนับสนุนการจัดนิทรรศการ ค่าของรางวัล ค่าป้ายและ
สือประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0815.5/ว
 2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน พ.ศ.2557
 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 1
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  แผนงานสาธารณสุข  ลําดับที  1-
 5, 7 - 13 หน้า 80 – 84 และเปลียนแปลงฉบับที 2  ยุทธศาสตร์ที 1 การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  แผนงานสาธารณสุข ลําดับที 2

วันทีพิมพ์ : 21/9/2561  20:00:07 หน้า : 2/5



ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิงแวดล้อมภายใน
ชุมชน

จํานวน 200,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ดังนี
   1. โครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนและอนามัยสิงแวดล้อม
   2. โครงการพัฒนาระบบและกระบวนการขออนุญาตประกอบกิจการ
ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข   พ.ศ.2535 และการควบคุมแก้ไขปัญหา
เหตุรําคาญ
   3. โครงการชุมชนร่วมใจสร้างสุขภาวะลดพาหะนําโรครักษาสิงแวด
ล้อม
   4. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิงแวด
ล้อม  (EHA : Environmental  Health)
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
1) ค่าดําเนินงานโครงการด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิงแวดล้อมภายใน
ชุมชน โดยประเมินตนเองตามแบบมาตรฐานคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิงแวดล้อมตามมาตรฐานการบริการสาธารณะให้ผ่านเกณฑ์
ประเมินประสิทธิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) การจัดทําแผนตรวจสอบคุณภาพนําอุปโภคบริโภค การอบรมให้ความ
รู้เกียวกับการตรวจสอบคุณภาพนําประปาโดยเครืองมือภาคสนามอย่าง
ง่าย การเฝ้าระวังการจัดการนําเสียในชุมชน
การจัดกิจกรรมเพือดําเนินการฟืนฟูและบําบัดนําเสียครัวเรือนโดยการมี
ส่วนร่วมของประชาชน การสร้างเครือข่ายชุมชนเพือเฝ้าระวังคุณภาพ
นํา ฯลฯ
3) การบริหารจัดการปรับปรุงห้องนําสาธารณะ สถานทีท่องเทียว สถานที
สาธารณะในชุมชนให้ได้มาตรฐาน  
4) การดําเนินงานมหกรรมอาหาร การเฝ้าระวังคุณภาพอาหารทีจําหน่าย
ในตลาดสดและสถานประกอบการอาหารในเขตเทศบาลตําบลเวียงพาง
คํา การพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหาร 
5) การส่งเสริมการพัฒนาสถานประกอบการแต่งผมเสริมสวยในเขต
เทศบาลตําบลเวียงพางคําฯลฯ 
โดยค่าใช้จ่ายทุกดังกล่าวสามารถถัวเฉลียกันได้ทุกรายการภายในวงเงิน
งบประมาณทีตังไว้   
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/ว 397 ลงวันที 21 ก.พ.2560
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 1
 การการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  แผนงานสาธารณสุข  ลําดับ
ที  24,25,27,29  หน้า 89 - 92)
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โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจําเทศบาลตําบลเวียงพาง
คํา

จํานวน 700,000 บาท

1) การจัดกิจกรรมสงเสริมการดําเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจํา
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0891.3/ว2826 ลงวันที 17 กันยายน 2553  เป็นค่า
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ประจํารถปฏิบัติการฉุกเฉินและบุคลากรทางการแพทย์
- ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพือปฏิบัติงาน
ประจําในชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา เพือให้
บริการตลอด 24 ชัวโมง
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม การให้ความรู้เครือข่ายภาคประชาชนใน
การปฐมพยาบาลเบืองต้นและของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา เพือให้บริการ
ตลอด 24 ชัวโมง
3)สนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูง
อายุและคนพิการของ  อปท. ตามแผนงานให้บริการด้านสุขภาพ
อนามัย ดังนี
- ออกหน่วยเคลือนที เพือประชาสัมพัธ์ และให้ความรู้อาการเจ็บป่วยฉุก
เฉินแก่ผู้ป่วยโรคเรือรังตรวจสุขภาพเบืองต้นแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ
- จัดเป็นหน่วยเคลือนทีสําหรับรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉินแก่ประชาชนใน
ตําบลเวียงพางคํา และใกล้เคียงก่อนถึงโรงพยาบาล กําหนดให้มีการแจ้ง
เรียกหน่วยเคลือนทีสําหรับรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉินได้ตลอด 24
 ชัวโมง จากหมายเลขโทรศัพท์ทีกําหนด
- สนับสนุนภารกิจยานพาหนะและอุปกรณ์รักษาพยาบาลเบืองต้นรับผู้ป่วย
ฉุกเฉินไปส่งต่อให้กับโรงพยาบาลอย่างปลอดภัย โดยกรณีปกติจัดให้เป็น
หน่วยพาหนะรับส่งผู้สูงอายุและคนพิการทีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
โดยค่าใช้จ่ายทุกดังกล่าวสามารถถัวเฉลียกันได้ทุกรายการภายในวงเงิน
งบประมาณทีตังไว้   
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 08/91.3/ว 2826  ลงวันที 17
 กันยายน 2553
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 1 การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แผนงานสาธารณสุข  ลําดับ 15
 หน้า 85)

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น นํายาฆ่าเชือ
โรค นํายาตรวจหาเชือโคลิฟอร์มแบคทีเรียเบืองต้น (SI-2) ชุดทดสอบ
นํามันทอดซํา ชุดทดสอบอาหาร ชุดตรวจสอบคุณภาพนําดืมฯลฯ และเพือ
จ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีจัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ยา วัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ นํายา
ต่าง ๆ แอลกอฮอล์ สียิมซ่า ผงบัพเฟอร์ เข็มเจาะโลหิต เปลหามคนไข้ ชุด
นํายาตรวจหาเชือโรคอย่างรวดเร็ว เครืองแก้วต่างๆ และวัสดุอืนทีสามารถ
เบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6 ด้านการ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานสาธารณสุข  ลําดับที  1
  หน้า 171)

วันทีพิมพ์ : 21/9/2561  20:00:07 หน้า : 4/5



วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีจัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น เช่น เครืองแบบ, เสือ, กางเกง, ผ้า, เครือง
หมายยศและสังกัด, เข็มขัด, ถุงเท้า, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก และวัสดุอืนๆ
ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6 ด้านการ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานสาธารณสุข  ลําดับที  1
  หน้า 171)

งบเงินอุดหนุน รวม 225,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 225,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการผ่าตัดทําหมันเพือลดจํานวนสุนัขและแมวทีเป็นพาหะของโรคพิษ
สุนัขบ้า   ในสุนัขและแมวทีไม่มีเจ้าของในพืนทีจังหวัดเชียงราย

จํานวน 5,000 บาท

- อุดหนุนสํานักงานปศุสัตว์อําเภอแม่สาย ตามโครงการผ่าตัดทําหมัน เพือ
ลดจํานวนสุนัขและแมวทีเป็นพาหะของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวที
ไม่มีเจ้าของในพืนทีจังหวัดเชียงราย
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561  - 2564 เพิมเติม ฉบับ
ที 2  พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ที 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน แผนงานสาธารณสุข  ลําดับที 2 หน้า 8) 

เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 220,000 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน ตามโครงการ พระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 220,000.-บาท 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561  - 2564 เพิมเติม ฉบับที 2
  พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ที 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แผน
งานสาธารณสุข  ลําดับที 1 หน้า 6 -7) 
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