รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
อาเภอ แม่สอด จังหวัดตาก
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 888,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
แยกเป็น
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
รวม
608,600 บาท
งบบุคลากร
รวม
358,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
358,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จานวน
238,600 บาท
สาหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจาปีแก่พนักงาน อบต.
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
อัตรากาลัง 3 ปี 2558 - 2560 (ฉบับที่ 5)
(สานักงานปลัด)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
108,000 บาท
สาหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและหรือ
ค่าตอบแทนที่ได้รับพิเศษ (ร้อยละ 3-5)
สาหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและหรือเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
อัตรากาลัง 3 ปี 2558 - 2560 (ฉบับที่ 5)
(สานักงานปลัด)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
12,000 บาท
สาหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่ม และหรือเงิน
ประโยชน์ตอบแทนพิเศษอื่นเป็นกรณีพิเศษ
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนอัตรากาลัง 3 ปี 2558 - 2560 (ฉบับ
ที่ 5) (สานักงานปลัด)

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1. ค่าจ้างเหมาบริการ สาหรับจ่ายเป็นเงิน
ค่าจ้างบุคคลภายนอกให้กระทากิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ อบต. ไม่สามารถดาเนินการจัดทา
ได้ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานต่าง ๆ ค่าจ้าง
เหมาคนงานทั่วไป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
(สานักงานปลัด)
2. ค่าจัดทาวารสาร ค่าธรรมเนียม ฯลฯ ตัง้
จ่ายจากเงินรายได้ (สานักงานปลัด)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมกลุ่ม
เกษตรกรตาบลแม่ปะ

รวม
รวม
จานวน

250,000 บาท
240,000 บาท
110,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการ
อบรมให้ความรู้และส่งเสริมกลุม่ เกษตรกรตาบล
แม่ปะ ตามรายละเอียดโครงการ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.
2561 - 2564) หน้าที่ 154 ลาดับที่ 1
(สานักงานปลัด)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรเช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศ
ยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน รวมทั้งค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ สาหรับพนักงานอบต. คณะผู้บริหาร
และสมาชิกรวมทั้งผู้ที่ ได้รับคาสั่งให้ไป
ราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(สานักงานปลัด)

โครงการฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเกษตร
อินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้
ราษฎรตาบลแม่ปะได้รู้กระบวนการทาเกษตร
อินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตาม
รายละเอียดโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.
2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
(สานักงานปลัด)
โครงการสนับสนุนการดาเนินงานศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลแม่ปะ
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและ
ฟื้นฟูศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้มี
การดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ตาม
รายละเอียดโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.
2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
(สานักงานปลัด)
ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร
ต่าง ๆ เช่น เช่น เมล็ดพันธ์ ยาป้องกัน
โรค พันพืช ปุ๋ย และอื่นๆ ที่เข้าประเภท
รายจ่ายนี้ สาหรับใช้ในกิจการงาน
อบต.แม่ปะ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (สานักงานปลัด)
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการ"ฝายมีชีวิต"เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยแล้ง
ถาวร
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทา
โครงการก่อสร้างฝาย (ฝายมีชีวิต) ตาม
รายละเอียดโครงการ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 (สานักงานปลัด)

จานวน

40,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รวม
จานวน

10,000 บาท
10,000 บาท

รวม
รวม
รวม

280,000 บาท
210,000 บาท
210,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกร้อน
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทา
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกร้อน ตาม
รายละเอียดโครงการ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 1 (สานักงานปลัด)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
1. อุดหนุนคณะกรรมการป่าชุมชนเพื่อ
บริหารจัดการป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน
หมู่ที่ 6 ตาบลแม่ปะ อาเภอแม่
สอด จังหวัดตาก ตามโครงการที่ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.แม่
ปะ ตามหนังสือที่ทาการผู้ใหญ่บ้านห้วย
หินฝน ที่พิเศษ/2560 ลงวันที่
17 กรกฎาคม 2560 เรื่องขอสนับสนุน
งบประมาณ จานวน 50,000 บาท
(สานักงานปลัด)
2. อุดหนุนคณะกรรมการป่าชุมชนเพื่อ
บริหารจัดการป่าชุมชนบ้านแม่ปะ
เหนือ หมู่ที่ 1 ตาบลแม่ปะ อาเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก ตามโครงการที่
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
อบต.แม่ปะ ตามหนังสือที่ทาการ
ผู้ใหญ่บ้านแม่ปะเหนือ ที่พิเศษ/2560
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เรื่องขอ
ความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณ
เพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศและปลูกป่า
ชุมชนอย่างยั่งยืน จานวน 20,000 บาท
(สานักงานปลัด)

จานวน

10,000 บาท

รวม
รวม
จานวน

70,000 บาท
70,000 บาท
70,000 บาท

