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งบประมาณต้ังไว้ท้ังสิน้ ต้ังไว้ 623,960   บาท

1.รายจ่ายประจ า  ต้ังไว้ 599,960 บาท

1.1 หมวดเงนิเดอืนและค่าจ้างประจ า ต้ังไว้ 151,160   บาท

1.1.1 ประเภทเงนิเดอืน    ต าแหนง่  นักพัฒนาชุมชน ตั้งไว้ 143,160     บาท

1.1.2 ประเภทเงนิเพิม่ตา่งๆ ต าแหนง่ นักพัฒนาชุมชน ตั้งไว้ 8,000       บาท

(ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ แผนงานสังคมสังเคราะห ์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

1.2  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   ต้ังไว้ 426,800 บาท

   1.2.1. ค่าตอบแทน   ต้ังไว้ 88,800          บาท

1) คา่เงนิช่วยเหลอืการศกึษาบุตร  เพือ่จา่ยใหพ้นักงานสว่นทอ้งถิ่น ตั้งไว้ 10,000      บาท

2) เงนิช่วยเหลอืคา่รักษาพยาบาล  เพือ่จา่ยใหพ้นักงานสว่นทอ้งถิ่น ตั้งไว้ 20,000      บาท

3) เงนิคา่เช่าบา้น   เพือ่จา่ยใหพ้นักงานสว่นทอ้งถิ่น ตั้งไว้ 28,800      บาท

4) คา่ตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหก้ับพนักงานส่วนท้องถิน่และลูกจา้ง ตั้งไว้ 10,000      บาท

5) คา่ตอบแทนจัดเกบ็ขอ้มูลและบันทกึขอ้มูล ตั้งไว้ 20,000      บาท

(ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ แผนงานสงัคมสงัเคราะห ์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสงัคมสงเคราะห์)

    1.2.2.ค่าใช้สอย       ต้ังไว้ 308,000     บาท

1) ประเภทรายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบริการ    ตั้งไว้ 20,000     บาท

 - เพือ่จา่ยเป็นคา่ลงทะเบยีนอบรมตา่งๆ คา่เย็บหนังสอื  คา่ซกัฟอก คา่เช่าทรัพย์สนิ

คา่จา้งเหมาบริการตา่งๆ คา่ตักสิ่งปฏกิลู คา่เย็บเลม่ ฯลฯ 

2) ประเภทรายจา่ยเพือ่การบ ารุงรักษาหรือซอ่มแซมทรัพย์สนิของ อบต. ตั้งไว้ 10,000      บาท

 - ไดแ้ก ่ครุภัณฑต์า่งๆ เช่น ทวี ีคอมพวิเตอร์ โตะ๊ฯลฯ หรือทรัพย์สนิอื่นๆ

3) ประเภทรายจา่ยเกี่ยวกบัการรับรองและพธิีการ ตั้งไว้ 3,000       บาท

 - เพือ่จา่ยเป็นคา่รับรองในการประชุมตา่งๆ หรือจา่ยคา่รับรองคณะบุคคลหรือ

บุคคลที่มานเิทศกง์าน,ตรวจเย่ียมหรือมาด าเนนิกจิกรรมอื่นใดอันเป็นประโยชนแ์ก ่อบต.

(ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ แผนงานสงัคมสงัเคราะห ์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสงัคมสงเคราะห์)

หน่วยงาน      ส่วนสวัสดกิารสังคม

รายจา่ยจ าแนกตามหน่วยงาน

รายละเอยีดงบประมาณประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2555
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4) ประเภทรายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่น 275,000    บาท

4.1)  คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ,ของรางวัล,เงนิรางวัล, ตั้งไว้ 15,000      บาท

คา่กระเช้าดอกไม้,ช่อดอกไม ้ฯลฯ 

(ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ แผนงานสังคมสังเคราะห ์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

4.2)  คา่ใช้จา่ยตาม"โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจ าป ี2555" ตั้งไว้ 100,000    บาท

 - เพือ่จา่ยคา่อาหาร  คา่ปา้ย  คา่ของช าร่วย  คา่วัสดุตา่งๆ ฯลฯ  

4.3)  คา่ใช้จา่ยตาม"โครงการช่วยเหลอืผู้ดอ้ยโอกาสและผู้ยากไร้" ตั้งไว้ 100,000    บาท

 - เพือ่จา่ยอาหาร  คา่ปา้ย  คา่ของช าร่วย  คา่วัสดุตา่งๆ ฯลฯ  

(ตัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  แผนงานสังคมสังเคราะห ์งานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์)

4.4)  คา่ใช้จา่ยตาม"โครงการสง่เสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวต.หัวทะเล  ตั้งไว้ 10,000      บาท

 - เพือ่จา่ยคา่อาหาร  คา่ปา้ย  คา่วทิยากร  คา่วัสดุตา่งๆ ฯลฯ  

4.5) คา่ใช้จา่ย ตามโครงการสง่เสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ ต.หัวทะเล ตั้งไว ้  50,000      บาท

 - เพือ่จา่ยคา่อาหาร  คา่ปา้ย  คา่วทิยากร  คา่วัสดุฝึกอบรม ฯลฯ  

(ตัง้จา่ยจากเงนิอุดหนนุทั่วไป  แผนงานสร้างความเขม้แช็งของชุมชน งานสนบัสนนุฯ

    1.2.3. ค่าวัสดุ        ต้ังไว้ 30,000          บาท

1) วัสดุส านักงาน  ตั้งไว้ 10,000      บาท

 -เช่น กระดาษ  แฟม้สัน  ปากกา แลคซนี กาว คลบีด า ฯลฯ

2 )วัสดุคอมพวิเตอร์ ตั้งไว้ 10,000      บาท

 - เช่น หมกึเคร่ืองพมิพ ์เมา้ท ์แปน้พมิพ ์แผ่นดสิก ์ฯลฯ

3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000      บาท

 - เช่น คา่ปา้ยรณรงคป์ระชาสัมพันธ์ ตา่งๆ  คา่ปา้ยผ้า ฯลฯ

(ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ แผนงานสังคมสังเคราะห ์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

1.3 หมวดเงนิอุดหนุน   ต้ังไว้ 22,000      บาท

1.5.1 เงนิอุดหนุนหนว่ยงานของรัฐหรือองคก์รเอกชนในกจิกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน ์ 22,000   บาท

1) อุดหนุนกลุ่มสตรีต าบลหัวทะเล ตั้งไว้ 12,000      บาท

 - ตามโครงการสนับสนุนการจัดกจิกรรมงานวันสตรีสากล ประจ าป ี2555

2) อุดหนุนส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอบ าเหน็จณรงค ์ ตั้งไว้ 10,000      บาท

 - ตามโครงการประชาคมบูรณาการแผนชุมชนต าบลหัวทะเล

(ตัง้จา่ยจากเงนิอุดหนนุทั่วไป  แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน  งานสง่เสริมสนบัสนนุฯ)
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2. รายจ่ายเพือ่การลงทุน   ต้ังไว้ 24,000     บาท

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 

2.1.1)  ครุภัณฑส์ านักงาน ตั้งไว้ 24,000          บาท

1) ตู้โชวผ์ลติภัณฑ ์จ านวน 1 ตู้ ตั้งไว้ 4,000        บาท

 - ลักษณะมลีอ้แบบกระจก

 - โครงอลูมเินยีม ขนาดสูง 102 ซม.ยาว 4 ฟุต

2) เคร่ืองคอมพวิเตอร์ตั้งโตะ๊     จ านวน  1  เคร่ือง       ตั้งไว้ 20,000          บาท 

 -  Intel  Core i3 - 3.3 GHz

 -  Ram 2048 MB

 -  HDD 1024 GB 

 -  DVD Super Muifi

 - จอมอนเิตอร์

(ตัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนทั่วไป   แผนงานสังคมสังเคราะห ์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

****************************************
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