
6,187,000 บาท
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ (รหัสบัญช ี00231) รวม 6,187,000 บาท
  1. งบบุคลากร (รหัสบัญช ี520000) รวม 2,025,000 บาท
    1.1 เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) (รหัสบัญช ี522000) รวม 2,025,000 บาท
     1.1.1 เงินเดือนพนักงาน (รหสับญัชี 220100) ตัง้ไว้ 1,277,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าป ี ใหแ้ก่พนักงาน
     เทศบาลกองสวัสดิการสังคม จ านวน 5 อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 
     12 เดือน (กองสวัสดิการสังคม)

     1.1.2 เงินประจ าต าแหน่ง (รหสับญัชี 220300) ตัง้ไว้ 42,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินประจ าต าแหน่งแก่ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม
     ตามพระราชบญัญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งฯ โดยค านวณ
     ต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองสวัสดิการสังคม)

     1.1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหสับญัชี 220600) ตัง้ไว้ 591,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินค่าจา้งพนักงานจา้งของกองสวัสดิการสังคม จ านวน
     5 อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศ
     คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลฯ เร่ืองมาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับ
     พนักงานจา้งฯ (กองสวัสดิการสังคม)

     1.1.4 เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหสับญัชี 220700) ตัง้ไว้ 115,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินเพิ่มค่าครองชีพใหแ้ก่พนักงานจา้งกองสวัสดิการสังคม
     จ านวน 5 อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองสวัสดิการสังคม)

  2. งบด าเนินงาน (รหัสบัญช ี530000) รวม 3,697,000 บาท
    2.1 ค่าตอบแทน (รหัสบัญช ี531000) รวม 107,000 บาท
     2.1.1 ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ (รหสับญัชี 310300) ตัง้ไว้ 30,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งนอกเวลา   ค่าอาหารท าการนอกเวลา  ใหแ้ก่พนักงาน
     เทศบาลและลูกจา้งที่ได้รับค าส่ังใหป้ฏบิติังานนอกเวลาราชการเปน็คร้ังคราวตาม
     ความจ าเปน็ (กองสวัสดิการสังคม)

     2.1.2 ค่าเช่าบา้น (รหสับญัชี 310400) ตัง้ไว้ 66,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบยีบฯ
     (กองสวัสดิการสังคม)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2558
เทศบาลต าบลท่ายาง  อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (รหัสบัญช ี00230)  รวมรายจ่ายทั้งสิ้น



     2.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร (รหสับญัชี 310500) ตัง้ไว้ 10,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร พนักงานเทศบาล และลูกจา้งประจ า
     ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบยีบฯ (กองสวัสดิการสังคม)

     2.1.4 เงินช่วยเหลือบตุร (รหสับญัชี 310700) ตัง้ไว้ 1,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินช่วยเหลือบตุรใหแ้ก่พนักงานเทศบาล และลูกจา้งประจ า
     ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบยีบฯ (กองสวัสดิการสังคม)

    2.2 ค่าใชส้อย (รหัสบัญช ี532000) รวม 2,940,000 บาท
     2.2.1 รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ (รหสับญัชี 320100) ตัง้ไว้ 150,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยต่าง ๆ  เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารหรือ
     ส่ิงพมิพต่์าง ๆ ค่าเยบ็หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจา่ย
     ใหห้น่วยงานอืน่ตามระเบยีบ ค่าจา้งเหมา บริการแรงงานบคุคลภายนอก
     มาท าการอยา่งใดอยา่งหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจด าเนินการเองได้ตามความจ าเปน็
     ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาลฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)

     2.2.2 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย ตัง้ไว้ 2,740,000 บาท
     หมวดอ่ืนๆ (รหสับญัชี 320300)
     (1) ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จา่ยอืน่ ๆ จ านวน 50,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
     และลูกจา้งเทศบาล ตามค าส่ังของทางราชการ , ค่าของขวัญของรางวัล 
     หรือเงินรางวัลที่จา่ยใหแ้ก่บคุคลต่าง ๆ ที่ท าประโยชน์ใหแ้ก่เทศบาล ,
     ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  และพวงมาลา ที่ใช้ในกิจกรรมหรือ
     วันส าคัญต่างๆ ของเทศบาล (กองสวัสดิการสังคม)

     (2) โครงการเทศบาลเคล่ือนที่ จ านวน 150,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งเหมาท าอาหาร อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ค่าเช่า
     เคร่ืองเสียงแสงสว่าง  และค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ที่จ าเปน็ (กองสวัสดิการสังคม)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 104 ล าดับที่ 1

     (3) โครงการจดังานประเพณีสงกรานต์ จ านวน 700,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในพธิีทางศาสนา ค่าใช้จา่ยในการจดัประกวด
     ขบวนแห ่ค่ามหรสพต่างๆ และเงินรางวัลการแข่งขันกีฬาพื้นเมือง และ
     ค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ในการจดังานโดยถัวเฉล่ียตามที่จา่ยจริง (กองสวัสดิการสังคม)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 111 ล าดับที่ 21



     (4) โครงการจดัหาอุปกรณ์ด ารงชีพส าหรับผู้พกิาร จ านวน 30,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าอุปกรณ์ส าหรับผู้พกิารในชุมชนเขตเทศบาลต าบลทา่ยาง  
     เช่น รถเข็น ไม้เทา้ขาเดียว ไม้ค้ ายนั 4 ขา ฯลฯ เพื่อใหค้นพกิารได้ ใช้ในการ
     ด ารงชีพ (กองสวัสดิการสังคม)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 104 ล าดับที่ 2

     (5) โครงการใหก้ารสงเคราะหป์ระชาชนที่ด้อยโอกาสในชุมชน จ านวน 400,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภคสงเคราะหป์ระชาชนที่ได้รับ
     ความเดือดร้อนจากภยัพบิติัต่าง ๆ หรือชุมชนที่ยากจน ด้อยโอกาส เช่น 
     ข้าวสารอาหารแหง้ เส้ือผ้า อุปกรณ์ยงัชีพ ที่อยูอ่าศัย และอืน่ ๆ ที่จ าเปน็ในการ
     ด ารงชีพ (กองสวัสดิการสังคม)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 104 ล าดับที่ 3

     (6) โครงการจดัต้ังชุมชนยอ่ยในเขตเทศบาล จ านวน 20,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งเหมาท าอาหาร อาหารว่าง เคร่ืองด่ืม ค่าเคร่ืองเสียง
     แสงสว่าง และค่าใช้จา่ยอืน่ที่จ าเปน็ (กองสวัสดิการสังคม)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 84 ล าดับที่ 3

     (7) โครงการชุมชนน่าอยู่ จ านวน 150,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในโครงการ ค่าสนับสนุนท าอาหาร 
     อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ ท าความสะอาด ค่าเช่าเคร่ืองเสียง 
     แสงสว่างค่าของขวัญ และค่าใช้จา่ยอืน่ ๆ ที่จ าเปน็ (กองสวัสดิการสังคม)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 85 ล าดับที่ 4

     (8) โครงการชุมชนสัมพนัธ์ และเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน จ านวน 50,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจา้งเหมาท าอาหาร อาหารว่าง
     และเคร่ืองด่ืม แสงสว่าง ที่พกั พธิีเปดิ-ปดิ วิทยากร และค่าใช้จา่ยอืน่ๆที่จ าเปน็
    (กองสวัสดิการสังคม)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 85 ล าดับที่ 5

     (9) โครงการส ารวจความจ าเปน็ขัน้พื้นฐาน จ านวน 170,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัเก็บข้อมูล ค่าฝึกอบรมประชุมชีแ้จงผู้น าชุมชน ค่าจา้งเหมา
     ท าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุที่ใช้ในการประชุม และค่าใช้จา่ยอืน่ๆ
     ที่จ าเปน็ (กองสวัสดิการสังคม)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 84 ล าดับที่ 2



     (10) โครงการแข่งขันฟตุบอลชุมชน จ านวน 300,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัการแข่งขันกีฬาฟตุบอลส าหรับชุมชน ค่าตอบแทน
     กรรมการ ผู้ตัดสิน ค่าของขวัญ เงินรางวัล เหรียญรางวัล ค่าอุปกรณ์กีฬา 
     ชุดแข่งขัน ค่าพธิีเปดิ ปดิ และค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ที่จ าเปน็ (กองสวัสดิการสังคม)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 102 ล าดับที่ 10

     (11) โครงการอบรมกลุ่มสตรีและทศันศึกษาดูงาน จ านวน 500,000 บาท
             เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร 
     ค่าจา้งเหมาท าอาหาร อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ค่าจา้งเหมาเช่ายานพาหนะ 
     ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ค่าเช่าที่พกั และค่าใช้จา่ยอืน่ๆ 
     ที่จ าเปน็ (กองสวัสดิการสังคม)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 84 ล าดับที่ 1

     (12) โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชน จ านวน 100,000 บาท
             เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจา้ง
     เหมาท าอาหาร อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ค่าจา้งเหมาตกแต่งสถานที่ ค่าของขวัญ 
     ของรางวัล ค่าวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ค่าเช่าเคร่ืองเสียง แสงสว่าง และ
     ค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ที่จ าเปน็ (กองสวัสดิการสังคม)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 112 ล าดับที่ 2

     (13) โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุน่ จ านวน 120,000 บาท
             เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร 
     ค่าจา้งเหมาท าอาหาร อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ค่าจา้งเหมาตกแต่งสถานที่ 
     ค่าวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ค่าเช่าเคร่ืองเสียง แสงสว่าง ค่าจา้งเหมาเช่ายานพาหนะ
     ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าเช่าที่พกั และค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ที่จ าเปน็ (กองสวัสดิการสังคม)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 85 ล าดับที่ 7

     2.2.3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รหสับญัชี 320400) ตัง้ไว้ 50,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑ์ที่ช ารุดเสียหาย บ ารุงรักษา
     ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล  บ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพยสิ์นอืน่ๆ
     ของเทศบาล เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองสวัสดิการสังคม)

    2.3 ค่าวัสด ุ(รหัสบัญช ี533000) รวม 650,000 บาท
     2.3.1 วัสดุส านักงาน (รหสับญัชี 330100) ตัง้ไว้ 200,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือวัสดุส านักงานต่างๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี ้ตู้ กระดาษ 
     ดินสอ ปากกา ไม้บรรทดั ยางลบ ส่ิงพมิพท์ี่ได้จากการซ้ือหรือจา้งพมิพ ์ซอง 
     แฟม้ ตรายาง ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)



     2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหสับญัชี 330200) ตัง้ไว้ 20,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าหลอดไฟฟา้ สายไฟฟา้ ปล๊ัก สวิตช์ไฟฟา้ ฯลฯ 
     (กองสวัสดิการสังคม)

     2.3.3 วัสดุงานบา้นงานครัว (รหสับญัชี 330300) ตัง้ไว้ 20,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าซ้ือจาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพื้น ฯลฯ
     (กองสวัสดิการสังคม)

     2.3.4 วัสดุก่อสร้าง (รหสับญัชี 330600) ตัง้ไว้ 100,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบในการก่อสร้างงาน
     ต่าง ๆ เช่น หนิ ดิน ทราย ไม้กระดาน ปนูซิเมนต์ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)

     2.3.5 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหสับญัชี 330700) ตัง้ไว้ 50,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็วัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการ
     ปฏบิติังานต่างๆ ของเทศบาล (กองสวัสดิการสังคม)

     2.3.6 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลืน่ (รหสับญัชี 330800) ตัง้ไว้ 150,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าเชือ้เพลิง และน้ ามันหล่อล่ืน ส าหรับกิจการและยานพาหนะ
     ที่ใช้ในการปฏบิติังานของเทศบาล (กองสวัสดิการสังคม)

     2.3.7 วัสดุการเกษตร (รหสับญัชี 331000) ตัง้ไว้ 30,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือสารเคมี ปอ้งกันและก าจดัศัตรูพชื ปุ๋ย วัสดุเพาะช า  
     ผ้าหรือผ้าพลาสติก สายยาง กระถางต้นไม้ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)

     2.3.8 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหสับญัชี 331100) ตัง้ไว้ 10,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟล์ิม ฟล์ิมสไลด์ 
     แถบบนัทกึเสียงหรือภาพ (วิดีโอเทป,ภาพยนตร์,แผ่นซีดี) ค่าล้าง อัด ขยาย 
     รูปสีหรือขาวด า ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)

     2.3.9 วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหสับญัชี 331400) ตัง้ไว้ 50,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ืออุปกรณ์บนัทกึข้อมูล (Diskette , Floppy Disk , 
     Removeable Disk) หมึกพมิพส์ าหรับเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง
     แปน้พมิพ ์(Key Board) ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)

     2.3.10 วัสดุอ่ืนๆ (รหสับญัชี 331700) ตัง้ไว้ 20,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น คลิบบตัร พลาสติกใส่บตัร 
     ตราสัญลักษณ์ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)



  3. งบลงทุน รวม 375,000 บาท
    3.1 ค่าครุภณัฑ์ (รหัสบัญช ี541000) รวม 75,000 บาท
     3.1.1 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ (รหสับญัชี 411600) ตัง้ไว้ 25,000 บาท
     (1) ค่าจดัซ้ือคอมพวิเตอร์ จ านวน 22,000 บาท
             เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
     (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ือง ตามเกณฑ์ราคากลางและ
     คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ
     และการส่ือสาร (กองสวัสดิการสังคม)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 124 ล าดับที่ 6

     (2) ค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 3,000 บาท
             เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ จ านวน 1 เคร่ือง มีก าลังไฟฟา้
     ด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) สามารถส ารองไฟฟา้ได้ไม่น้อยกว่า
     15 นาท ีตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
     ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (กองสวัสดิการสังคม)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 124 ล าดับที่ 6

     3.1.2 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ (รหสับญัชี 411800) ตัง้ไว้ 50,000 บาท
            รายจา่ยเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ 
     ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองสวัสดิการสังคม)

    3.2 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญช ี542000) รวม 300,000 บาท
     3.2.1 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิง่ก่อสร้าง (รหสับญัชี 421000) ตัง้ไว้ 300,000 บาท
             เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง เพื่อให้
     สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองสวัสดิการสังคม)

  4. งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญช ี560000) รวม 90,000 บาท
    4.1 อุดหนุนเอกชน (รหัสบัญช ี610200) รวม 90,000 บาท
     4.1.1 โครงการส่งเสริมอาชีพทอผ้าพ้ืนบา้น ตัง้ไว้ 90,000 บาท
           เพื่อจา่ยเปน็เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพทอผ้าพื้นบา้น  ใหแ้ก่ชุมชน
     บา้นเขากระจวิ ม.6 ต.ทา่ยาง (กองสวัสดิการสังคม)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 113 ล าดับที่ 3


