รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ปะ
อำเภอ แม่สอด จังหวัดตำก
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 20,290,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
รวม 15,345,820 บาท
งบบุคลากร
รวม 6,458,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
รวม 2,781,720 บาท
เงินเดือนนำยก/รองนำยก
จำนวน
532,080 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเงินเดือนนำยก อบต. 21,120 บำทต่อ
เดือน จำนวน 1 อัตรำ จำนวน 12 เดือน รองนำยก อบต. 11,610 บำท
ต่อเดือน จำนวน 2 อัตรำ จำนวน 12 เดือน ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือน เงินค่ำตอบแทนและประโยชน์ตอบ
แทนอย่ำงอื่นของนำยก อบต. ประธำนสภำ อบต.
รองประธำน อบต. สมำชิก อบต. เลขำนุกำรนำยก อบต. ที่ปรึกษำ
นำยกอบต. และกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำร
สภำ อบต. พ.ศ. 2554 (ข้อ 8) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักงำนปลัด)
เงินค่ำตอบแทนประจำตำแหน่งนำยก/รองนำยก
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจำตำแหน่งนำยก อบต. 1,900 บำทต่อ
เดือน จำนวน 1 อัตรำ จำนวน 12 เดือน และรอง
นำยก อบต. 950 บำทต่อเดือน จำนวน 2 อัตรำ จำนวน 12 เดือน
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือน เงินค่ำตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่นของนำยก อบต. ประธำนสภำ อบต.
รองประธำน อบต. สมำชิก อบต. เลขำนุกำรนำยก อบต. ที่ปรึกษำ
นำยก อบต.และกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำร
สภำ อบต. พ.ศ. 2554 (ข้อ 8) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
(สำนักงำนปลัด)
เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจำตำแหน่งนำยก อบต. 1,900 บำทต่อ
เดือน จำนวน 1 อัตรำ จำนวน 12 เดือน และรอง
นำยก อบต. 950 บำทต่อเดือน จำนวน 2 อัตรำ จำนวน 12 เดือน
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือน เงินค่ำตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่นของนำยก อบต. ประธำนสภำ อบต. รอง
ประธำน อบต. สมำชิก อบต. เลขำนุกำรนำยก อบต. ที่ปรึกษำ
นำยก อบต.และกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำร
สภำ อบต. พ.ศ. 2554 (ข้อ 8) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักงำนปลัด)

จำนวน

45,600 บำท

จำนวน

45,600 บำท

เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยก อบต. 7,560 บำทต่อ
เดือน จำนวน 1 อัตรำ จำนวน 12 เดือน ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือน เงินค่ำตอบแทนและประโยชน์ตอบ
แทนอย่ำงอื่นของนำยก อบต. ประธำนสภำ อบต.
รองประธำน อบต. สมำชิก อบต. เลขำนุกำรนำยก อบต. ที่ปรึกษำ
นำยก อบต.และกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำร
สภำ อบต. พ.ศ. 2554 (ข้อ 8) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักงำนปลัด)
เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

90,720 บำท

จำนวน

2,067,720 บำท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
เงินเดือนพนักงำน
จำนวน
สำหรับจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนและทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
แก่พนักงำน อบต. ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผน
อัตรำกำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) ฉบับที่5 (สำนักงำนปลัด)

3,676,900 บาท
2,432,500 บำท

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
จำนวน
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนให้แก่พนักงำน อบต. และจ่ำยเป็น
เงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว เงินเพิ่มพิเศษ เงินเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ
ให้แก่พนักงำน และจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนให้แก่พนักงำนส่วน
ท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับเงินค่ำตอบแทนเป็น
รำยเดือนเท่ำกับอัตรำเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ ปรำกฏในแผนอัตรำกำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) ฉบับ
ที่ 5 (สำนักงำนปลัด)

175,200 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนประธำนสภำ อบต. 11,610 บำทต่อ
เดือน จำนวน 1 อัตรำ จำนวน 12 เดือน รอง
ประธำนสภำ อบต. 9,500 บำทต่อเดือน จำนวน 1 อัตรำ จำนวน 12 เดือน
เลขำนุกำรสภำ 7,560 บำทและสมำชิกสภำ อบต. 7,560 บำทต่อ
เดือน จำนวน 20 อัตรำ จำนวน 12 เดือนตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยเงินเดือน เงินค่ำตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่นของ
นำยก อบต. ประธำนสภำ อบต. รองประธำน อบต.
สมำชิก อบต. เลขำนุกำรนำยก อบต. ที่ปรึกษำนำยก อบต.และกำรจ่ำยค่ำ
เบี้ยประชุมกรรมกำรสภำ อบต. พ.ศ. 2554 (ข้อ 8) ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ (สำนักงำนปลัด)

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน

235,200 บำท

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
สำหรับจ่ำยเป็นเงินเดือนและหรือค่ำตอบแทนที่ได้รับพิเศษ (ร้อยละ
3-5) สำหรับพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและหรือเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทั่วไป
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนอัตรำกำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 2560) ฉบับที่ 5 (สำนักงำนปลัด)
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
สำหรับจ่ำยเป็นเงินเพิ่ม และหรือเงินประโยชน์ตอบแทนพิเศษอื่นเป็น
กรณีพิเศษ ให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทั่วไป
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนอัตรำกำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 2560) ฉบับที่ 5 (สำนักงำนปลัด)

จำนวน

750,000 บำท

จำนวน

84,000 บำท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/833 ลว. 23 พ.ค. 57 และเงินค่ำตอบแทน
เงินรำงวัลเกี่ยวกับกำรสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก
(ตำมแนวทำงหนังสือ กจ.กพ.และ ก.อบต. ที่ 0809.1/ว
739 ลว. 13 พ.ค. 2546 เรื่อง แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงิน
รำงวัลเกี่ยวกับกำรสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือกค่ำเบี้ย
ประชุมคณะกรรมกำร และหนังสือกรมส่งเสริมฯ
ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว1125 ลว. 4 ก.ค. 57
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักงำนปลัด)

รวม
รวม
จำนวน

3,470,000 บาท
205,000 บาท
40,000 บำท

สำหรับจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่ง1. ตำแหน่งบริหำรงำนท้องถิ่น
ระดับกลำง จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตรำ 7,000 บำท จำนวน 12 เดือน
รวมเป็นเงิน 84,000 บำท2. ตำแหน่งบริหำรงำนท้องถิ่นระดับ
ต้น จำนวน 1 อัตรำ อัตรำ 3,500 บำท จำนวน 12 เดือน รวมเป็น
เงิน 42,000 บำท 3. ตำแหน่งอำนวยกำรท้องถิ่น
ระดับกลำง จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตรำ 5,600 บำท จำนวน 12 เดือน
รวมเป็นเงิน 67,200 บำท 4. ตำแหน่งอำนวยกำรท้องถิ่นระดับ
ต้น จำนวน 1 อัตรำ อัตรำ 3,500 บำท จำนวน 12 เดือน รวมเป็น
เงิน 42,000 บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนอัตรำกำลัง 3 ปี
(พ.ศ.2558 - 2560) ฉบับที่ 5 (สำนักงำนปลัด)

ค่ำเบี้ยประชุม
จำนวน
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรที่สภำ อบต.แต่งตั้งขึ้นตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือน เงินค่ำตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทน อย่ำงอื่นของนำยก อบต. รอง
นำยก อบต. ประธำนสภำ อบต. รองประธำนสภำ อบต. สมำชิก
สภำ อบต. เลขำนุกำรนำยก อบต. ที่ปรึกษำนำยก อบต. และกำรจ่ำย
เบี้ยประชุมกรรมกำรสภำ อบต. พ.ศ. 2554 (ข้อ 5) ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ (สำนักงำนปลัด)
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
จำนวน
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่
พนักงำน อบต. และพนักงำนจ้ำง ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้(สำนักงำนปลัด)
ค่ำเช่ำบ้ำน
สำหรับจ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนให้พนักงำน อบต.ที่มีสิทธิเบิกได้ตำม
ระเบียบฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักงำนปลัด)

5,000 บำท

5,000 บำท

จำนวน

150,000 บำท

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
จำนวน
สำหรับเพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่
พนักงำน อบต. นำยกอบต. และผู้มีสิทธิเบิกได้ตำม ระเบียบฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักงำนปลัด)
ค่าใช้สอย
รวม
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จำนวน
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
1. สำหรับจ่ำยเป็นเงินค่ำจ้ำงบุคคลภำยนอกให้กระทำกิจกรรม
ต่ำงๆ ที่ อบต. ไม่สำมำรถดำเนินกำรจัดทำได้ เช่น ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำน
ต่ำงๆ ค่ำจ้ำงเหมำคนงำนทั่วไป ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 (สำนักงำนปลัด)
2. สำหรับจ่ำยเป็นค่ำจัดทำวำรสำร ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยในกำร
ดำเนินคดี ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักงำนปลัด)

5,000 บำท

1,980,000 บาท
1,100,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร

จำนวน

180,000 บำท

1. ค่ำรับรอง จำนวน 10,000 บำทสำหรับจ่ำยเป็น ค่ำอำหำร ค่ำ
เครื่องดื่ม ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำใช้จ่ำยที่ เกี่ยวเนื่องในกำรเลี้ยงรับรอง รวมทั้ง
ค่ำบริกำรด้วยและค่ำใช้จำ่ ยอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ำยที่เกี่ยวกับกำรรับรอง เพื่อ
เป็นค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไป นิเทศงำน ตรวจ
งำน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษำ ดูงำนและเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วม
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักงำนปลัด)
2. ค่ำเลี้ยงรับรอง จำนวน 20,000 บำท สำหรับจ่ำยเป็นค่ำอำหำร ค่ำ
เครื่องดื่มต่ำงๆ เครื่องใช้ในกำรเลี้ยงรับรองและค่ำบริกำรอื่น ๆ ซึ่ง
จำเป็นต้องจ่ำยที่เกี่ยวกับกำรเลีย้ งรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิ่น หรือ
คณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำรที่ได้รับแต่งตัง้ ตำมกฎหมำย หรือตำม
ระเบียบ หนังสือสั่งกำรของกระทรวงมหำดไทย หรือกำรประชุม
ระหว่ำง อปท. กับ อปท.หรือ อปท. กับหน่วยงำนรัฐ รัฐวิสำหกิจหรือ
เอกชน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักงำนปลัด)3. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนรัฐ
พิธีต่ำงๆ งำนพิธีทำงศำสนำ และงำนประเพณีต่ำงๆ
จำนวน 150,000 บำท สำหรับจ่ำยเป็นค่ำใช้จำ่ ยจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองใน
วันสำคัญของชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ งำนรับเสด็จเชื้อพระวงศ์ทุก
พระองค์และงำนรัฐพิธีตำ่ งๆ เช่น งำนวันปิยมหำรำช (23 ตุลำคม ของทุก
ปี) วันสำคัญอื่นๆ และงำนประเพณีต่ำงๆ เช่น ค่ำเครื่องสักกำรบูชำ ค่ำพระ
บรมสำทิศลักษณ์ ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกิจกรรมร่วมงำน ค่ำวัสดุอุปกรณ์
ต่ำงๆ ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จำเป็นทีอ่ ยู่ในประเภทนี้ รวมทั้งค่ำใช้จำ่ ยในงำนพิธี
เปิดอำคำรต่ำงๆ เป็นต้น ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักงำนปลัด)

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
กำรส่งเสริมกำรเลือกตั้ง
จำนวน
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรเลือกตั้งนำยก อบต.และ
สมำชิกสภำ อบต.แม่ปะ สนับสนุนกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎร สมำชิกวุฒิ สภำหรือกำรเลือกตั้งตำมนโยบำยรัฐบำล ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (สำนักงำนปลัด)
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
จำนวน
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ
นอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่
พัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วน
พิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน รวมทั้งค่ำลงทะเบียน
ต่ำงๆ สำหรับพนักงำน อบต. คณะผู้บริหำรและสมำชิกรวมทั้งผู้ที่ได้รับ
คำสั่งให้ไปรำชกำร ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักงำนปลัด)

50,000 บำท

200,000 บำท

โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำศักยภำพของสมำชิกสภำ อบต.แม่ปะ ประจำปี
จำนวน
2561
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมพัฒนำศักยภำพของ
สมำชิกสภำ อบต.แม่ปะ ประจำปี 2561 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏ
ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (งำน
สภำ สำนักงำนปลัด)
โครงกำรพัฒนำศักยภำพของข้ำรำชกำร พนักงำนจ้ำงของอบต.แม่ปะ
จำนวน
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรพัฒนำศักยภำพของ
ข้ำรำชกำร พนักงำนจ้ำงของอบต.แม่ปะ ประจำปี 2561 ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 1 (สำนักงำนปลัด)

150,000 บำท

ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
อื่น ๆ เช่น วัสดุครุภัณฑ์ต่ำงๆ หรือรำยจ่ำยอื่นที่อยู่ในประเภทนี้ เพื่อให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักงำนปลัด)

100,000 บำท

ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของเครื่องใช้
ต่ำง ๆ เช่น กระดำษ แฟ้ม หมึกเครื่องโทรสำร ปำกกำ ดินสอ เก้ำอี้
ทำงำน ตู้เอนกประสงค์โทรศัพท์สำนักงำน ค่ำเครื่องสเปรย์หอม
อัตโนมัติ เก้ำอี้หอประชุม พัดลม และอื่นๆ ที่เข้ำประเภทรำยจ่ำย
นี้ สำหรับใช้ในกิจกำรงำนบริหำรงำนทั่วไป และอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได้ (สำนักงำนปลัด)

รวม
จำนวน

585,000 บาท
55,000 บำท

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟ สำยไฟ ตลับแยกสำยไฟ
และอื่น ๆ ที่เข้ำประเภทรำยจ่ำยนี้ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
(สำนักงำนปลัด)
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
สำหรับเพื่อจ่ำยเป็นค่ำซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวต่ำง ๆ เช่น ไม้กวำด
ไม้ถูพื้น แปรงขัดพื้น ถังน้ำ แก้วน้ำ จำนรอง ถ้วยชำม ถ้วยกำแฟ น้ำ
ดืม่ และอื่น ๆ ที่เข้ำรำยจ่ำยประเภทนี้ ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ (สำนักงำนปลัด)
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์อะไหล่ต่ำง ๆ ของยำนพำหนะ เช่น
ยำงนอก ยำงใน อะไหล่รถยนต์ แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ ที่เข้ำ
ประเภทรำยจ่ำยนี้ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักงำนปลัด)

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

120,000 บำท

200,000 บำท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์นั่ง
ส่วนกลำงและเครื่องมือเครื่องใช้ที่ต้องใช้น้ำมัน
เชื้อเพลิง ประกอบด้วย น้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล 95 น้ำมัน
เบนซิน แก๊สโซฮอล 91 น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง จำระบี และอื่น ๆ
ที่เข้ำประเภทรำยจ่ำยนี้ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักงำนปลัด)

จำนวน

300,000 บำท

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
จำนวน
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ เช่น แผ่น
ป้ำยประกำศต่ำง ๆ กระดำษโปสเตอร์ ฯลฯ ที่เข้ำประเภทรำยจ่ำยนี้ ตัง้
จ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักงำนปลัด)

5,000 บำท

วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกคอมพิวเตอร์ กระดำษ
ต่อเนื่อง เมำส์แป้นพิมพ์ แผ่นซีดี/ดีวีดี หรือจำน บันทึกข้อมูล ฯลฯ และ
อื่น ๆ ที่เข้ำประเภทรำยจ่ำยนี้ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักงำนปลัด)

50,000 บำท

วัสดุอื่น
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้ำลักษณะประเภท
ใด ๆ สำหรับใช้ในกิจกำรงำนของอบต.แม่ปะ ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ (สำนักงำนปลัด)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำสำหรับอำคำรสำนักงำน - อำคำรสำนักงำน
อื่น ๆ ของอบต.แม่ปะ ไฟฟ้ำสำธำรณะในเขตพื้นที่ตำบลแม่ปะ ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได้ (สำนักงำนปลัด)
ค่ำน้ำประปำ ค่ำน้ำบำดำล
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำใช้บริกำรระบบประปำอำคำรสำนักงำน
อบต.แม่ปะ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักงำนปลัด)

จำนวน

5,000 บำท

รวม
จำนวน

700,000 บาท
500,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

ค่ำบริกำรโทรศัพท์
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำใช้บริกำรโทรศัพท์อำคำรสำนักงำน อบต.แม่ปะ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักงำนปลัด)

จำนวน

25,000 บำท

ค่ำบริกำรไปรษณีย์
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์ ค่ำโทรเลข ค่ำธนำณัติ ค่ำซื้อดวงตรำ
ไปรษณียำกร ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์ และอื่น ๆ ที่เข้ำประเภทรำยจ่ำยนี้
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักงำนปลัด)

จำนวน

5,000 บำท

ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม
จำนวน
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรให้บริกำรระบบอินเตอร์เน็ตค่ำต่อ
สัญญำณ/อื่น ๆ รวมถึงค่ำใช้จ่ำยให้ได้มำซึ่งบริกำรจด
ทะเบียน Domain name สำหรับเว็บไซต์ อบต.แม่ปะและค่ำสื่อสำร
ดังกล่ำว ที่เข้ำลักษณะประเภทรำยจ่ำยนี้ ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ (สำนักงำนปลัด)
งบลงทุน
รวม
ค่าครุภัณฑ์
รวม
ครุภัณฑ์สำนักงำน
เก้ำอี้
จำนวน
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอี้สำนักงำน จำนวน 2 ตัว ตั้งรำคำตำม
ท้องตลำดเนื่องจำกเป็นจำกเป็นครุณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ แต่เป็นครุภัณฑ์ที่มีควำมจำเป็นต่อกำรปฏิบัติรำชกำร ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (สำนักงำนปลัด)

70,000 บำท

5,397,200 บาท
397,200 บาท
5,000 บำท

เครื่องโทรสำร
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องโทรสำร แบบใช้กระดำษธรรมดำ ครั้ง
ละ 20 แผ่น โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้
- หมำยถึงเครื่อง Facsimile หรือโทรภำพ
- ควำมเร็วในกำรส่งเอกสำรไม่เกินกว่ำ 6 วินำทีต่อแผน
- ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดส่งเอกสำรขั้นต่ำ
จัดหำตำมรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์สำนักงำน ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 1 (สำนักงำนปลัด)

จำนวน

18,000 บำท

ตู้เหล็ก
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ ตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้ โดยมีลักษณะ
และมำตรฐำน ตำมรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์สำนักงำน ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 1 (สำนักงำนปลัด)
รถเข็น

จำนวน

8,600 บำท

จำนวน

5,000 บำท

สำหรับจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อรถเข็น จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในงำนพัฒนำภูมิ
ทัศน์ สำนักงำนและงำนอื่นๆ ตั้งรำคำตำมท้องตลำดเนื่องจำกเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี
ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภณ
ั ฑ์ แต่เป็นครุภัณฑ์ที่มีควำมจำเป็นต่อกำรปฏิบัติ
รำชกำร ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (สำนักงำนปลัด)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
ชุดเครื่องขยำยเสียง
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ แบบลำก
จุง 10 " จำนวน 1 เครื่อง ตั้งรำคำตำมท้องตลำดเนื่องจำกเป็นครุภัณฑ์
ที่ไม่มีในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ แต่เป็นครุภัณฑ์ที่มีควำมจำเป็น
ต่อกำรปฏิบัติรำชกำร ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
(งำนสภำ สำนักงำนปลัด)
ไมค์
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อชุดไมค์ไร้สำยแบบตั้งโต๊ะ
ประชุม จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย เครื่องควบคุม ไมค์สำหรับ
ประธำน และไมค์สำหรับผู้ร่วมประชุม จำนวนไม่น้อยกว่ำ 12 ตัว ตัง้
รำคำตำมท้องตลำดเนื่องจำกเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ แต่เป็นครุภัณฑ์ที่มีควำมจำเป็นต่อกำรปฏิบัติรำชกำร ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (งำนสภำ สำนักงำนปลัด)
ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
เครื่องตัดหญ้ำ
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง โดยมีลักษณะและ
มำตรฐำน ตำมรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 1 (สำนักงำนปลัด)
ครุภัณฑ์โรงงำน
เครื่องเจีย
สำหรับเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องเจีย ขนำด 5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยมี
ลักษณะและมำตรฐำน ตำมรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์โรงงำน ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได้ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (สำนักงำนปลัด)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำน
ประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง ตำมคุณลักษณะพื้นฐำน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร (ICT)(เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (สำนักงำนปลัด)

จำนวน

4,900 บำท

จำนวน

300,000 บำท

จำนวน

9,500 บำท

จำนวน

5,500 บำท

จำนวน

30,000 บำท

เครื่องพิมพ์
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำว
ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง ตำมคุณลักษณะพื้นฐำน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร (ICT)(เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (สำนักงำนปลัด)
เครื่องสำรองไฟฟ้ำ
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องสำรอง
ไฟฟ้ำ 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ตำมคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร (ICT)(เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (สำนักงำนปลัด)

จำนวน

7,900 บำท

จำนวน

2,800 บำท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อำคำรต่ำง ๆ
โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์
สำหรับเป็นค่ำก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ ตำมรูปแบบที่ อบต.
กำหนด ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.
2561 - 2564)เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (สำนักงำนปลัด)

รวม

5,000,000 บาท

จำนวน

5,000,000 บำท

งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
จำนวน
สำหรับอุดหนุนที่ว่ำกำรอำเภอแม่สอดตำมโครงกำรจัดงำนวันสำคัญของ
ชำติ ประจำปีงบประมำณ 2561 ตำมหนังสือที่ว่ำกำรอำเภอ
แม่สอด ที่ ตก 0318.1/2450 ลงวันที่ 23 พฤษภำคม 2560 เรื่องกำร
ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ ประจำปี 2561 ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564 )
(สำนักงำนปลัด)
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
รวม
งบบุคลากร
รวม
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
เงินเดือนพนักงำน
จำนวน
สำหรับจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนและทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
แก่พนักงำนอบต. ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผน
อัตรำกำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) ฉบับที่ 5 (สำนักงำนปลัด)

20,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บำท

836,100
601,200
601,200
414,200

บาท
บาท
บาท
บำท

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
จำนวน
สำหรับจ่ำยเป็นเงินเดือนและหรือค่ำตอบแทนที่ได้รับพิเศษ (ร้อยละ 35) สำหรับพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและหรือเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทั่วไป ตัง้
จ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนอัตรำกำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 2560) ฉบับที่ 5 (สำนักงำนปลัด)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำเช่ำบ้ำน
สำหรับจ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนให้พนักงำน อบต.ที่มีสิทธิเบิกได้ตำม
ระเบียบฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักงำนปลัด)
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร สำหรับจ่ำยเป็นเงินค่ำจ้ำงบุคคลภำยนอกให้
กระทำกิจกรรมต่ำง ๆ ที่ อบต. ไม่สำมำรถดำเนินกำรจัดทำ
ได้ เช่น ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนต่ำง ๆ ค่ำจ้ำงเหมำคนงำนทั่วไป ค่ำจัดทำ
วำรสำร ค่ำธรรมเนียม ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักงำนปลัด)

187,000 บำท

รวม
รวม
จำนวน

230,000 บาท
30,000 บาท
30,000 บำท

รวม
จำนวน

180,000 บาท
20,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
จำนวน
รำชอำณำจักร
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ
นอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่
พัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วน
พิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน รวมทั้งค่ำลงทะเบียน
ต่ำง ๆ สำหรับพนักงำนอบต. คณะผู้บริหำรและสมำชิกรวมทั้งผู้ที่ ได้รับ
คำสั่งให้ไปรำชกำร ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักงำนปลัด)
โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลตำบล (TCNAP)
จำนวน
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรพัฒนำระบบข้อมูล
ตำบล (TCNAP) โดยแบ่งเป็น ค่ำจ้ำงเก็บรวบรวมข้อมูล ค่ำจ้ำง
ตรวจสอบข้อมูล ค่ำจ้ำงบันทึกข้อมูล ค่ำแบบสอบถำม และค่ำใช้จ่ำย
อื่นๆ ที่จำเป็นในโครงกำร ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (สำนักงำนปลัด)
โครงกำรสนับสนุนกำรประชำคมสู่กำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ปี
จำนวน
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรสนับสนุนกำรประชำคมสู่
กำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ปี ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 (สำนักงำนปลัด)

30,000 บำท

100,000 บำท

20,000 บำท

ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
อื่น ๆ เช่น วัสดุครุภัณฑ์ต่ำง ๆ หรือรำยจ่ำยอื่นที่อยู่ในประเภท
นี้ เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักงำน
ปลัด)
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสำนักงำน
จำนวน
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของเครื่องใช้
ต่ำง ๆ เช่น กระดำษ แฟ้ม หมึกเครื่องโทรสำร ปำกกำ ดินสอ ฯลฯ และ
อื่นๆ ที่เข้ำประเภทรำยจ่ำยนี้ สำหรับใช้ในกิจกำรงำนสถิติและ
วิชำกำร ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (สำนักงำนปลัด)
วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกคอมพิวเตอร์ กระดำษ
ต่อเนื่อง เมำส์แป้นพิมพ์ แผ่นซีดี/ดีวีดี หรือจำน บันทึก
ข้อมูล ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เข้ำประเภทรำยจ่ำยนี้ ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ (สำนักงำนปลัด)
งบลงทุน
รวม
ค่าครุภัณฑ์

รวม

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
ชุดเครื่องขยำยเสียง
จำนวน
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ แบบลำก
จุง 10 " จำนวน 1 เครื่อง ตั้งรำคำตำมท้องตลำดเนื่องจำกเป็นครุภัณฑ์
ที่ไม่มีในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ แต่เป็นครุภัณฑ์ที่มีควำมจำเป็น
ต่อกำรปฏิบัติรำชกำร ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (สำนักงำนปลัด)
งานบริหารงานคลัง
รวม
งบบุคลากร
รวม
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
เงินเดือนพนักงำน
จำนวน
สำหรับจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนตำบลและทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจำปีแก่ พนักงำน อบต. ตำมตำแหน่งและอัตรำที่กฎหมำย
กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ ปรำกฏในแผนอัตรำกำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560)
ฉบับที่ 5 (กองคลัง)

10,000 บำท

20,000 บาท
10,000 บำท

10,000 บำท

4,900 บาท
4,900 บาท
4,900 บำท

4,108,880
2,427,180
2,427,180
1,768,980

บาท
บาท
บาท
บำท

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
จำนวน
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนให้แก่พนักงำน อบต. และจ่ำยเป็น
เงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว เงินเพิ่มพิเศษ เงินเพิ่มสำหรับคุณวุฒิให้แก่
พนักงำนและจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนให้แก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นที่
ได้รับเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับเงินค่ำตอบแทนเป็นรำยเดือน
เท่ำกับอัตรำเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ ตั้งจ่ำยไว้ไม่
เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผน
อัตรำกำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) ฉบับที่ 5 (กองคลัง)
เงินประจำตำแหน่ง
สำหรับจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่ง
1. ตำแหน่งอำนวยกำรท้องถิ่น
ระดับกลำง จำนวน 1 อัตรำ อัตรำ 5,600 บำท จำนวน 12 เดือน
รวมเป็นเงิน 67,200 บำท
2. ตำแหน่งอำนวยกำรท้องถิ่นระดับต้น จำนวน 1 อัตรำ อัตรำ
ละ 3,500 บำท จำนวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 42,000 บำท
3. ตำแหน่งอำนวยกำรท้องถิ่นระดับต้น (หัวหน้ำฝ่ำย
กำรเงิน) จำนวน 1 อัตรำ อัตรำละ 1,500 บำท จำนวน 12 เดือน
รวมเป็นเงิน 18,000 บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผน
อัตรำกำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) ฉบับที่ 5 (กองคลัง)
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนแก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ ปรำกฏในแผนอัตรำกำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560)
ฉบับที่5 (กองคลัง)
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
สำหรับจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำว ให้แก่พนักงำนจ้ำงตำม
ภำรกิจ พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ปรำกฏในแผนอัตรำกำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560)
ฉบับที่5 (กองคลัง)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น กรณีพิเศษ,
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจงำนจ้ำง ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
(กองคลัง)

91,200 บำท

จำนวน

127,200 บำท

จำนวน

403,800 บำท

จำนวน

36,000 บำท

รวม
รวม
จำนวน

1,292,000 บาท
165,000 บาท
20,000 บำท

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำทำกำรนอกเวลำให้แก่พนักงำนและลูกจ้ำงที่ได้รับคำสั่ง
ให้มำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรหรือวันหยุดรำชกำรและภำรกิจ
อื่นๆ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองคลัง)

จำนวน

5,000 บำท

ค่ำเช่ำบ้ำน
จำนวน
สำหรับจ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ำย
ได้ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
(กองคลัง)
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนตำบล
ที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองคลัง)

120,000 บำท

ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
1. สำหรับจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำจ้ำง
บุคคลภำยนอกให้กระทำกิจกรรมต่ำงๆที่ อบต.ไม่สำมำรถดำเนินกำร
จัดทำได้ เพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรต่ำงๆ เช่น ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำน
ต่ำงๆ ค่ำจ้ำงเหมำคนงำนทั่วไป
2.สำหรับจ่ำยค่ำจัดทำวำรสำร ค่ำธรรมเนียม ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 1 (กองคลัง)
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดทำแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรแผนที่ภำษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (กองคลัง)

รวม
จำนวน

987,000 บาท
462,000 บำท

จำนวน

400,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ
นอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำ
พำหนะ ค่ำลงทะเบียนและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับกำรเดินทำงไป
รำชกำรของพนักงำน พนักงำนจ้ำง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ไปรำชกำร ตัง้
จ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองคลัง)

80,000 บำท

20,000 บำท

โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนกำรจัดทำแผนที่ภำษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ประจำปี 2561

จำนวน

35,000 บำท

ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบำรุงซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ต่ำงๆ ที่อยู่ในควำม
รับผิดชอบของกองคลังที่ชำรุดเสียหำยไม่สำมำรถใช้งำนได้ เช่น
รถยนต์ รถจักรยำนยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ (กองคลัง)
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุสำนักงำน เช่น อุปกรณ์เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ แฟ้ม สมุดกระดำษ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองคลัง)

จำนวน

10,000 บำท

รวม
จำนวน

110,000 บาท
40,000 บำท

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟ ตลับ
แยก สำยไฟ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองคลัง)

จำนวน

5,000 บำท

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น ยำงนอกยำงใน น้ำมัน
เบรค ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองคลัง)

จำนวน

5,000 บำท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมัน
เบนซิน น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองคลัง)

จำนวน

10,000 บำท

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น ค่ำบันทึกเสียง ค่ำ
ป้ำย ประชำสัมพันธ์ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองคลัง)

จำนวน

5,000 บำท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึก
ข้อมูล (Diskette Floppy Disk, Removable Disk) หมึกพิมพ์ ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองคลัง)

จำนวน

40,000 บำท

วัสดุอื่น
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุที่ไม่สำมำรถจัดเข้ำวัสดุในกลุ่มอื่นๆได้ ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได้ (กองคลัง)

5,000 บำท

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนกำรจัดทำแผนที่ภำษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ปะ ประจำปี 2561 ตั้ง
จ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค
รวม
ค่ำบริกำรไปรษณีย์
จำนวน
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์ ค่ำโทรเลข ค่ำธนำณัติ ค่ำซื้อดวงตรำ
ไปรษณียำกร ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์ และอื่นๆที่เข้ำประเภทรำยจ่ำยนี้ ตัง้
จ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองคลัง)
งบลงทุน
รวม
ค่าครุภัณฑ์
รวม
ครุภัณฑ์สำนักงำน
เครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วน
จำนวน
เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ชนิดติด
ผนัง ขนำด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง เครื่อง
ละ 21,000 บำท เป็นเงิน 42,000 บำท จัดซื้อตำมบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ ฉบับเดือน มีนำคม 2560 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
(กองคลัง)
ตู้เหล็ก 2 บำน
เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก ขนำด 2 บำน (มอก.) จำนวน 3 หลัง เป็น
เงิน 16,500 บำท จัดซื้อตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ฉบับ
เดือน มีนำคม 2560 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (กองคลัง)
ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
กล้องถ่ำยภำพนิ่ง ระบบดิจิตอล
เพื่อจัดซื้อกล้องถ่ำยภำพนิ่ง ระบบดิจิตอล ควำมละเอียด 16 ล้ำน
พิกเซล จำนวน 1 ตัว ตั้งตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ฉบับเดือน
มีนำคม 2560 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (กองคลัง)
ครุภัณฑ์สำรวจ
เครื่องหำพิกัดด้วยสัญญำณดำวเทียมแบบพกพำ
เพื่อจัดซื้อเครื่องหำพิกัดด้วยสัญญำณดำวเทียมแบบ
พกพำ จำนวน 1 เครื่อง ตั้งตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ฉบับ
เดือนมีนำคม 2560 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (กองคลัง)

30,000 บาท
30,000 บำท

369,700 บาท
134,700 บาท
42,000 บำท

จำนวน

16,500 บำท

จำนวน

9,000 บำท

จำนวน

25,000 บำท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงำนประมวลผล
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำน
ประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง ตำมคุณลักษณะพื้นฐำน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร (ICT)(เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (กองคลัง)
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง รำคำ 7,900 บำท ตำม
คุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT)(เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (กอง
คลัง)
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง รำคำ 4,300 บำท ตำม
คุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT)(เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
(กองคลัง)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อำคำรต่ำง ๆ
โครงกำรต่อเติมอำคำรสำนักงำน
สำหรับจ่ำยเพื่อดำเนินกำรต่อเติมอำคำรสำนักงำน (ฝั่งกองคลัง) ขนำด
ควำมกว้ำง 5 เมตร รำยละเอียดและรูปแบบตำมแบบองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลแม่ปะ กำหนด ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.
2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (กองคลัง)

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

7,900 บำท

จำนวน

4,300 บำท

รวม

235,000 บาท

จำนวน

235,000 บำท

งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน
อุดหนุนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพะวอ ตำมโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรบริหำรงำนศูนย์รวมข้อมูลข่ำวสำรกำรซื้อหรือกำรจ้ำง ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ประจำปีงบประมำณ 2561 ตำม
หนังสือ อบต.พะวอ ที่ ตก 73401/ว 164 ลง
วันที่ 23 มิถุนำยน 2560 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ปรำกฏตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้ำที่ 188 ลำดับที่ 1 (กองคลัง)

20,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บำท

