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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     

องค์การบริหารส่วนต าบลช าแระ 

อ าเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี 

        
 

 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,029,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 999,000 บาท 

    งบบุคลากร รวม 632,000 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 632,000 บาท 

      เงินเดือนพนักงาน จ านวน 590,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีของ

พนักงานส่วนต าบล จ านวน  2  อัตรา ตามกรอบอัตราก าลังสามปี
ก าหนด (กองสวัสดิการฯ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งประเภทอ านวยการ หัวหน้าส่วน

ราชการในสังกัด จ านวน 1 อัตรา ที่มีสิทธิได้รับตามที่ระเบียบ
ก าหนด (กองสวัสดิการฯ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

    งบด าเนินงาน รวม 367,000 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 114,000 บาท 

      ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ที่ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในเวลา
เร่งด่วนและจ าเป็น (กองสวัสดิการฯ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      ค่าเช่าบ้าน จ านวน 84,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิเบิกได้

ตามระเบียบของทางราชการ  ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายระเบียบ
ก าหนด (กองสวัสดิการฯ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบล

และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ (กองสวัสดิการฯ) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      ค่าใช้สอย รวม 188,000 บาท 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 108,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น  ค่ารับวารสาร 
ค่าถ่ายเอกสาร ,ค่าซักฟอก, ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ข้อบัญญัติต่างๆ , เอกสารที่ต้องท าเป็นแผ่นพับหรือรูปเล่ม ,
ค่าธรรมเนียมต่างๆ,ค่าเบี้ยประกัน ,ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี ,
ค่าจ้างเหมาบริการ,ค่าโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบ/กฎหมายก าหนด ฯลฯ (กอง
สวัสดิการฯ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

        
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 50,000 บาท 

      

    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ย เลี้ ยง  ค่าพาหนะ  ค่า เช่าที่
พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ส าหรับพนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
ทางราชการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ และ
อบรมสัมมนา ฯลฯ (กองสวัสดิการฯ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น รถยนต์ที่ใช้ในราชการ รถจักรยานยนต์
เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่อง อัด  ส าเนา
เครื่องโทรสารเครื่องปรับอากาศ พัดลม เสียงตามสาย ฯลฯ (กอง
สวัสดิการฯ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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      ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท 

      วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุส านักงานต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกอง
สวัสดิการสังคม เช่น กระดาษ เครื่องเขียน ไม้บรรทัด ฯลฯ หรือ
รายจ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในประเภทเดียวกัน (กองสวัสดิการฯ) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 

      

      วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ตลับผงหมึก ส าหรับ
เครื่องพิมพ์ แผ่นดิสก์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ หรือรายจ่ายอ่ืนๆ ที่อยู่ในประเภทเดียวกัน (กอง
สวัสดิการฯ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      วัสดุอื่น จ านวน 15,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอ่ืนๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุตามประเภท

รายจ่ายและเป็นวัสดุที่จ าเป็นต้องใช้ในภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลช าแระ (กองสวัสดิการฯ)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 30,000 บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

      
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

        1. โครงการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครในการดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุ จ านวน 20,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมบทบาท

อาสาสมัครในการดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุที่บ้าน (แผนพัฒนาฯ
หน้า 71) (กองสวัสดิการฯ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

        2. โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้ด้อยโอกาส จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส     
ผู้ยากไร้  ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพ่ือการ
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ.2543 (แผน
พัฒนาฯ หน้า 71) (กองสวัสดิการฯ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   

 

 


