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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ 2557
เทศบาลเมืองวังนาเย็น
อาเภอวังนาเย็น จังหวัดสระแก้ว
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม
***********************

ตังงบประมาณรายจ่ายทังสิน 2,789,620.- บาท
1. รายจ่ายประจา ตังไว้ รวม 2,762,620.- บาท
งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา ตังไว้ 604,540.- บาท
1.1.1 เงินเดือน ตังไว้ 604,540 .- บาท
1.1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 519,180.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จานวน 3 อัตรา จานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)
1.1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 85,360.- บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเพิ่ม จานวน 2 อัตรา จานวน 12 เดือน
(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตังไว้ 525,080.- บาท
1.2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานจ้าง ตังไว้ 525,080.- บาท
1.2.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 372,520.- บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงิน เดือ นพนั กงานจ้ างตามภารกิจ จ านวน 4 อัตรา จานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานสั งคม
สงเคราะห์ /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)
1.2.2.2 ประเภทเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 152,560.- บาท เพื่อจ่าย
ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 4 อัตรา รวม 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ /งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

งบดาเนินการ
1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตังไว้ 1,013,000.- บาท
1.3.1 ค่าตอบแทน ตังไว้ 20,000.- บาท
1.3.1.1 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของคณะเทศมนตรี พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจา ผู้มีสิทธิได้รับการ
ช่วยเหลือตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)
/1.3.2 ค่าใช้สอย…
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1.3.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
- ค่าเบี้ยประกันภัย
- ค่าเย็บหนังสือและเข้าปกหนังสือ
- ค่าวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ
- ค่ าจ้ างเหมาบริการแรงงานบุ คคลภายนอกมาท าการอย่ างใดอย่ างหนึ่ งที่
เทศบาลไม่อาจดาเนินการเองได้ตามความจาเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์)
1.3.2.2 ประเภทรายจ่ายเพื่อบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 10,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน อื่นๆ ของกองสวัสดิการสังคม
- ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชารุดเสียหาย ได้แก่ ยานพาหนะ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)
1.3.2.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ ตั้งไว้ 898,000.- บาท
- ค่ า ใช้ จ่ า ยในโครงการฝึ ก ทั ก ษะอาชี พ ให้ แ ก่ ชุ ม ชน/หมู่ บ้ า น ตั้ ง ไว้
60,000.- บาท เพื่ อจ่ ายเป็ น ค่าวิท ยากร ค่ าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าใช้ จ่ายในการจัดนิ ทรรศการ ค่าวัส ดุ
อุป กรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ สาหรับใช้ในโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒ นาสามปี (พ.ศ. 2557 –
2559) (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน / งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
- ค่ าใช้ จ่ายในโครงการส่ งเสริม และสนับ สนุ น การพั ฒ นากลุ่ มอาชีพ และ
วิสาหกิจชุมชน ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ในการ
ดาเนินงานตามโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) (ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน / งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
- ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่าย
ในการจั ด นิ ท รรศการ ค่าวั ส ดุ อุ ป กรณ์ และค่ าใช้ จ่ายอื่ น ๆ ฯลฯ ส าหรับ ใช้ในโครงการและกิจ กรรมตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน / งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
- ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของชุมชน
ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ สาหรับใช้ในโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ / งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)
- ค่าใช้จ่าย...
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- ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาชุมชน
ตั้งไว้ 108,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างตามโครงการฯ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ฯลฯ ในโครงการและ
กิจกรรมตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน / งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
- ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาสตรีและครอบครัว ตั้ง
ไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ ค่าวัสดุ
อุป กรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ สาหรับใช้ในโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒ นาสามปี (พ.ศ. 2557 –
2559) (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน / งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
- ค่าใช้จ่ายในโครงการบ้านเทิด ไท้องค์ราชัน ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อ
จ่ายเป็น ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าจ้างเหมา ค่าทาป้ายสัญลักษณ์ ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559)
(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ / งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)
- ค่าใช้จ่ายในโครงการส ารวจข้อมูล เพื่อจัดทาระบบสารสนเทศผู้ สู งอายุ
เด็ก และเยาวชน ผู้ พิ การและผู้ ด้อยโอกาส เทศบาลเมื องวังน้ าเย็น ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่ อจ่ ายเป็ น
ค่าตอบแทนในการจัดเก็บข้อมูล ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ สาหรับใช้ในโครงการและกิจกรรม
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ / งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์)
- ค่ า ใช้ จ่ ายในโครงการส่ งเสริ ม กิ จ กรรมศู น ย์ 3 วั ย สานสายใยรั ก แห่ ง
ครอบครัว วังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม
ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ สาหรับใช้ในโครงการและกิจกรรม
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ / งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์)
- ค่าใช้จ่ายในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว บ้านวังศิลา หมู่ที่ 14 เทศบาล
เมืองวังน้าเย็น ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจั ด
นิทรรศการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ สาหรับใช้ในโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2557 – 2559) (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ / งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)
- ค่าใช้จ่ายในโครงการอบอุ่นด้วยความห่วงใยสานสายใยสู่ชุมชน/หมู่บ้าน
(ภัยหนาว) ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องนุ่งห่ มกันหนาว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
สาหรับใช้ในโครงการและกิจ กรรมตามแผนพัฒ นาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) (ปรากฏในแผนงานสั งคม
สงเคราะห์ / งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)
- ค่าใช้จ่ายในโครงการส่ งเสริมและสนับสนุนการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตคน
พิการ ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ สาหรับใช้ในโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557
– 2559) (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ / งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)
- ค่าใช้จ่าย...
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- ค่ า ใช้ จ่ า ยในโครงการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
ผู้ สู งอายุ ตั้ งไว้ 30,000.- บาท เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ าวิ ท ยากร ค่ าอาหาร เครื่อ งดื่ ม ค่ าใช้ จ่ ายในการจั ด
นิทรรศการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ สาหรับใช้ในโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2557 – 2559) (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ / งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)
- ค่ า ใช้ จ่ า ยในโครงการส่ ง เสริ ม สวั ส ดิ ภ าพการพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชน
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายใน
การจัดนิทรรศการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ สาหรับใช้ในโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ / งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)
- ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒ นากีฬา นันทนาการ ใน
ท้ อ งถิ่ น ตั้ งไว้ 80,000.- บาท เพื่ อจ่ ายเป็ น ค่ าตอบแทนกรรมการ ค่ าตอบแทนเงิน รางวั ล ค่ าอาหาร
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ สาหรับใช้ในโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2557 – 2559) ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน / งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน)
- ค่ าใช้จ่ ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่ อจ่ายเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมประชุมของพนักงานเทศบาล ตามคาสั่งของทาง
ราชการ เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)
1.3.3 ค่าวัสดุ ตังไว้ 55,000 .- บาท
1.3.3.1 ประเภทค่าวัสดุ ส านักงาน ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่อง
เขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ตรายาง หมึก ดินสอ ปากกา ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ / งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)
1.3.3.2 ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ยางรถจักยานยนต์ และอะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลฯ
(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)
1.3.3.3 ประเภทค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงยานพาหนะ และวัสดุที่เกี่ยวข้องที่ ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลฯ (ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์ / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)
1.3.3.4 ประเภทค่ าวั ส ดุ ค อมพิ ว เตอร์ ตั้ งไว้ 20,000.- บาท เพื่ อ จ่ ายเป็ น ค่ า
Diskette Ploppy Disk ตลับหมึก แผ่นกรองแสง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ / งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)
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งบเงินอุดหนุน
1.4 หมวดเงินอุดหนุน ตังไว้ 620,000 .- บาท
1.4.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ ตั้งไว้ 10,000.- บาท
1.4.1.1 อุดหนุนจังหวัดสระแก้วโครงการวันผู้พิการจังหวัดสระแก้ว ตั้งไว้ 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับจังหวัดสระแก้ว ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) (ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์ / งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

1.4.2 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ ตั้งไว้ 610,000.- บาท
1.4.2.1 อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุน
ให้กับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้าเย็น ในกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ นันทนาการ โภชนาการ ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ / งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์)
1.4.2.2 อุดหนุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนของหมู่บ้าน/ชุมชน เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ตั้งไว้ 600,000.- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุ นให้ กับหมู่บ้านและชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็น เพื่อ
สนั บ สนุ น ส่ งเสริ มในกิจ กรรมขับ เคลื่ อนการน าหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพี ยงเพื่อการพั ฒ นาท้องถิ่น ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข็มแข็งของชุมชน)

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตังไว้ 27,000.-บาท
งบลงทุน
2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตังไว้ 27,000.-บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ ตังไว้ 27,000.-บาท
2.1.1.1 ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน ตั้งไว้ 7,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานทึบ สูง 1 เมตร จานวน 2 หลัง ตั้งไว้ 7,000.บาท เพื่อใช้ในงานกองสวัสดิการสังคม ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) (ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)
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2.1.1.2 ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอลความละเอียดไม่น้ อยกว่า 24.2
ล้านพิกเซล จานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 20,000.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
2. ความละเอียดที่กาหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image sensor)
3. มีระบบแฟรช (Flash) ในตัว
4. สามารถถอดเปลี่ ย นสื่ อ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ได้ ส ะดวกเมื่ อ ข้ อ มู ล เต็ ม หรื อ เมื่ อ
ต้องการเปลี่ยน
5. สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
6. มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
เพื่อใช้ในงานกองสวัสดิการสังคม ตามแผนพัฒ นาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) (ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)
*************************************************************

