
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา

อําเภอ แม่สาย   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 432,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานสาธารณสุข
งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 432,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 432,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพือปฏิบัติหน้าทีสนับสนุน
การ ปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนในภารกิจทีขาดแคลน และไม่
ซําซ้อนกับภารกิจปกติ ฯลฯ ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา สนับสนุน
ภารกิจศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ชุมชนด้านสาธารณสุข หรือจ่าย
เป็นค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก เพือปฏิบัติงานต่างๆ ของ
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
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 
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมและการเรียนรู้ชุมชนด้านสาธารณสุข จํานวน 210,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
1. โครงการส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขในระดับเทศบาลตําบล
2. โครงการจัดตังศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตําบล
เวียงพางคํา
3. โครงการฝึกอบรม อสม.เตรียมความพร้อมการดูแลสุขภาพ และผู้ป่วย
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงาน
1) โครงการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ชุมชนด้านสาธารณ
สุข สนับสนุนกองทุน สปสช. ในการจัดกิจกรรมต่างๆ แยกเป็น
 - ค่าตอบแทน ค่าจ้างพิเศษ ค่าล่วงเวลาสําหรับแพทย์ พยาบาลและเจ้า
หน้าทีอืนๆ ทีเกียวข้อง 
 - ค่าใช้จ่ายอบรมด้านสาธารณสุขในกลุ่มต่างๆ ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการ
ในงานสุขาภิบาลอาหาร กลุ่มเสียง และด้านการส่งเสริมสุขภาพฯ  เพือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานและจัดกิจกรรมด้านสาธารณสุข 
2) ดําเนินการจัดสถานทีทีให้บริการตรวจ และจ่ายยาเบืองต้น ยาสามัญ
ประจําบ้าน โดยเป็นหน่วยบริการสาธารณสุขของเทศบาลในการตรวจ
สุขภาพของประชาชน เป็นภารกิจการให้บริการด้านการรักษา
พยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟืนฟูสุขภาพ การ
ให้ความรู้ด้านต่างๆ แก่ อสม.ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ดูแลและครอบครัว รวม
ทังคนในชุมชน 
3) สนับสนุนภารกิจศูนย์ส่งเสริมฟืนฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสและเด็ก  สนับสนุนการดําเนินงานศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนฯ โดยดําเนินงานตามกรอบกิจกรรม
งานส่งเสริมสุขภาพสําหรับเทศบาล ได้แก่
- การส่งเสริมสุขภาพหญิงตังครรภ์เพือทารกแรกเกิดนําหนักดี
- การควบคุมและป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงวัยเจริญ
พันธุ์(อายุ 15 - 44 ปี)
- การสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย (อายุแรกเกิด-5ปี)
- การเฝ้าระวังการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย
- การควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในเด็ก
ปฐมวัย
- ศูนย์เด็กเล็ก/โรงเรียนเทศบาล น่าอยู่ในชุมชน
- โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
- การเฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโตและการให้อาหารเสริม (นม)สําหรับ
เด็กนักเรียน
- การสนับสนุนกิจกรรมการวางแผนครอบครัว
- การสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ
โดยค่าใช้จ่ายทุกดังกล่าวสามารถถัวเฉลียกันได้ทุกรายการภายในวงเงิน
งบประมาณทีตังไว้
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 1 การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แผนงานสาธารณสุข   ลําดับที  14, 16
 และ 22 หน้า 84,85,88)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 22,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ในศูนย์บริการสาธารณสุขฯ
(ปรากฏแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที  6  ด้านการ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานสาธารณสุข  ลําดับที  1
 หน้า 170)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในศูนย์บริการสาธารณสุขฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที  6  ด้านการ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานสาธารณสุข  ลําดับที  1
 หน้า 170)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรภาพ(โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสือ
สาร ค่าสือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์
เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืนๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่า
ช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้
ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการทีใช้ใน
ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที  6  ด้านการ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานสาธารณสุข ลําดับที  1
  หน้า 170)
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