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แผนงาน สังคมสงเคราะห์ (00230)
กองสวัสดิการสังคม
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 946,250 บาท
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)
รวม
946,250 บาท
งบบุคลากร
รวม
776,250 บาท
หมวด เงินเดือนและค่าจ้างประจํา
รวม
668,250 บาท
ประเภท เงินเดือนพนักงานเทศบาล
รวม
600,600 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดกองสวัสดิการสังคม ตามกรอบ
อัตรากําลัง 3 ปี พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ดังนี้
- นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
จํานวน 1 อัตรา
- นักพัฒนาชุมชน
จํานวน 2 อัตรา
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
จํานวน 1 อัตรา
รวม
67,650 บาท
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ พนักงานเทศบาล
สําหรับจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาลและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
หมวด ค่าจ้างชั่วคราว
รวม
108,000 บาท
ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป
รวม
64,080 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองสวัสดิการสังคม ตามกรอบ
อัตรากําลังพนักงานจ้าง 4 ปี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ดังนี้
- ตําแหน่ง นักการ
จํานวน 1 อัตรา
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ พนักงานจ้าง
รวม
43,920 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
งบดําเนินการ
รวม
170,000 บาท
หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม
170,000 บาท
หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าตอบแทน)
รวม
35,000 บาท
รวม
30,000 บาท
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองท้องถิ่น
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เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลและอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ดังนี้
1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
รวม
30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างและอื่น ๆ เกี่ยวข้องกับการนี้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1957 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2551
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
รวม
5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย)
รวม
95,000 บาท
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รวม
30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน
ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าบอกรับวารสาร ค่าจ้าง
จัดทําวารสารต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการดูแลความสงบเรียบร้อยอาคารสถานที่ต่าง ๆ
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ประเภท รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
รวม
20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ ครุภัณฑ์สํานักงาน
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่ชํารุด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ประเภท รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
รวม
45,000 บาท
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
รวม
20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ค่าใช้จ่ายในการไปประชุมอบรมสัมมนา ของพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิ
ตามระเบียบ ของทางราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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2) ค่าใช้จ่ายในการสํารวจข้อมูลประชากรและ
รวม
25,000 บาท
ครัวเรือนในชุมชน
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสํารวจข้อมูลประชากรและครัวเรือน ในเขตเทศบาล
การอบรม การประชุมเตรียมความพร้อม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน (ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)
หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าวัสดุ)
รวม
40,000 บาท
ประเภท วัสดุสํานักงาน
รวม
20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
รวม
10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ เขียนโปสเตอร์ ป้ายผ้า
พู่กัน สี ฟิล์มรูปถ่าย รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย สติ๊กเกอร์ ม้วนเทป
ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์
รวม
10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
กระดาษต่อเนื่อง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ CD – ROM ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

