รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ปะ
อำเภอ แม่สอด จังหวัดตำก
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,527,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
รวม
343,100
งบบุคลากร
รวม
323,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
323,100
เงินเดือนพนักงำน
จำนวน
203,100
สำหรับจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนและทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจำปีแก่พนักงำนอบต. ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ ปรำกฏในแผนอัตรำกำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 2560) ฉบับที่ 5 (งำนป้องกัน ฯ สำนักงำนปลัด)
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
สำหรับจ่ำยเป็นเงินเดือนและหรือค่ำตอบแทนที่ได้รับ
พิเศษ (ร้อยละ 3 - 5) สำหรับพนักงำนจ้ำงตำม
ภำรกิจและหรือเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำง
ทั่วไป ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผน
อัตรำกำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) ฉบับที่ 5
(งำนป้องกันฯ สำนักปลัด)
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
สำหรับจ่ำยเป็นเงินเพิ่มและหรือเงินประโยชน์ตอบ
แทนพิเศษอื่นเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงำนจ้ำงตำม
ภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทั่วไป ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ ปรำกฏในแผนอัตรำกำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 2560) ฉบับที่ 5 (งำนป้องกัน ฯ สำนักงำนปลัด)
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

บาท
บาท
บาท
บำท

จำนวน

108,000 บำท

จำนวน

12,000 บำท

รวม
รวม

20,000 บาท
20,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ
นอกรำชอำณำจักร
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำงค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำ
ที่พัก ค่ำบริกำร จอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำน
ทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียม ในกำรใช้สนำมบิน
รวมทั้งค่ำลงทะเบียนต่ำงๆสำหรับพนักงำน อบต.
ได้รับคำสั่งให้ไปรำชกำร ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
(งำนป้องกันฯ สำนักงำนปลัด)
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
1. สำหรับจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำจ้ำง
บุคคลภำยนอกให้กระทำกิจกรรมต่ำงๆที่อบต.ไม่
สำมำรถดำเนินกำรได้ เช่นค่ำจ้ำงเหมำแรงงำน
ต่ำงๆ ค่ำจ้ำงเหมำคนงำนทั่วไป ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
2. ค่ำจัดทำวำรสำร ค่ำธรรมเนียม ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได้ (งำนป้องกันฯ สำนักงำนปลัด)
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรจัดฝึกอบรม อปพร.
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรจัด
ฝึกอบรม อปพร.และแกนนำชุมชน ตำมรำยละเอียด
โครงกำร ตั้งจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้อ
ถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
(งำนป้องกัน ฯ สำนักงำนปลัด)
โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกำลสำคัญหรือ
งำนอื่นๆ (เทศกำลปีใหม่หรือสงกรำนต์)
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำร
ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกำลสำคัญหรืองำน
อื่นๆ (เทศกำลปีใหม่หรือสงกรำนต์) ตำมรำยละเอียด
โครงกำร ตั้งจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้อ
ถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
(งำนป้องกัน ฯ สำนักงำนปลัด)

จำนวน

รวม
รวม
รวม
จำนวน

20,000 บำท

1,184,000
1,124,000
614,000
374,000

บาท
บาท
บาท
บำท

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกำลสำคัญหรือ
งำนอื่นๆ (เทศกำลส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่)
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำร
ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกำลสำคัญหรืองำน
อื่นๆ (เทศกำลส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่) ตำม
รำยละเอียดโครงกำร ตั้งจำกเงินรำยได้ ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้อถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 1 (งำนป้องกัน ฯ สำนักปลัด)
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบำรุงรักษำหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินอื่นๆ เช่นวัสดุครุภัณฑ์ต่ำงๆ หรือรำยจ่ำย
อื่นที่อยู่ในประเภทนี้ เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ ตั้งจำกเงินรำยได้ (งำนป้องกัน ฯ
สำนักงำนปลัด)
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของ
เครื่องใช้ตำ่ งๆเช่นกระดำษ แฟ้ม ปำกกำ ดินสอ และ
อื่นๆ ที่เข้ำประเภทรำยจ่ำยนี้ สำหรับใช้ในงำน
ป้องกัน ฯ ตั้งจำกเงินรำยได้ (งำนป้องกันฯ
สำนักงำนปลัด)
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและ
วิทยุ เช่น ปลั๊กไฟ สำยไฟ ตลับแยกสำยไฟและ
อื่นๆ ที่เข้ำประเภทรำยจ่ำยนี้ สำหรับใช้ในงำน
ป้องกัน ฯ ตั้งจำกเงินรำยได้ (งำนป้องกันฯ
สำนักงำนปลัด)
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์อะไหล่ต่ำงๆ ของ
ยำนพำหนะ เช่น ยำงนอก ยำงใน อะไหล่
รถยนต์ แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ ที่เข้ำประเภท
รำยจ่ำยนี้ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (งำนป้องกันฯ
สำนักงำนปลัด)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น สำหรับรถยนต์นั่งส่วนกลำงและเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประกอบด้วย
น้ำมันเบนซิน แก็สโซฮอล 95 น้ำมันเบนซิน แก๊สโซ
ฮอล 91 น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง จำระบี และ
อื่นๆ ที่เข้ำประเภทรำยจ่ำยนี้ ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ (งำนป้องกัน ฯ สำนักงำนปลัด)

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

รวม
จำนวน

505,000 บาท
10,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

120,000 บำท

จำนวน

200,000 บำท

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
ต่ำงๆ เช่น เคมีภัณฑ์ น้ำยำเคมีต่ำงสำหรับใช้กับ
เครื่องดับเพลิง เวชภัณฑ์ยำ พร้อมอุปกรณ์กำรปฐม
พยำบำลและอื่นๆ ฯลฯ ที่เข้ำประเภทรำยจ่ำย
นี้ (งำนป้องกัน ฯ สำนักงำนปลัด)
วัสดุเครื่องแต่งกำย
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเครื่องแต่งกำย (ชุด
ดับเพลิง) เช่น ชุดดับเพลิง เสื้อ หมวก รองเท้ำ
ดับเพลิง เข็มขัด หน้ำกำกกรองควันพิษและ
อื่นๆ ฯลฯ ที่เข้ำประเภทรำยจ่ำยนี้ ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ (งำนป้องกัน ฯ สำนักงำนปลัด)
วัสดุคอมพิวเตอร์
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์
เช่น หมึกคอมพิวเตอร์ กระดำษต่อเนื่อง เมำส์
แป้นพิมพ์ แผ่นซีดี/ดีวีดี หรือจำน บันทึกข้อมูล และ
อื่น ๆ ที่เข้ำประเภทรำยจ่ำยนี้ ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ (งำนป้องกัน ฯ สำนักงำนปลัด)
วัสดุเครื่องดับเพลิง
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น เครื่อง
ดับเพลิง และอื่น ๆ ที่เข้ำประเภทรำยจ่ำยนี้ ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได้ (งำนป้องกัน ฯ สำนักงำนปลัด)
วัสดุอื่น
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอื่น ๆ เช่น กรวยจรำจร แผง
กั้น กระบองไฟ เสื้อกั๊กและอื่นๆ ฯลฯ ที่เข้ำประเภท
รำยจ่ำยนี้ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (งำนป้องกัน ฯ
สำนักงำนปลัด)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำสำหรับอำคำรสำนักงำน อำคำรสำนักงำนอื่น ๆ ของอบต.แม่ปะ ไฟฟ้ำ
สำธำรณะในเขตพื้นที่ตำบลแม่ปะ ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ (งำนป้องกัน ฯ สำนักงำนปลัด)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

40,000 บำท

รวม
จำนวน

5,000 บาท
5,000 บำท

รวม
รวม

60,000 บาท
60,000 บาท

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง เพื่อ
จัดซื้อ สำยส่งน้ำดับเพลิง ท่อดูดน้ำ หัวกะโหลก ปืน
ฉีดน้ำดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ฯลฯ ที่เข้ำ
ประเภทรำยจ่ำยนี้ จัดหำตำมรำคำท้องตลำด ตัง้
จ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
(งำนป้องกัน ฯ สำนักงำนปลัด)

จำนวน

60,000 บำท

