รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
อาเภอ แม่สอด จังหวัดตาก
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,395,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
สาหรับจ่ายเป็นเงินเดือน และพร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจาปีแก่พนักงานส่วนตาบล ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนอัตรากาลัง 3 ปี 25582560 ฉบับที่ 5 (กองสาธารณสุขฯ)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
สาหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานส่วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนอัตรากาลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับที่ 5
(กองสาธารณสุขฯ)
เงินประจาตาแหน่ง
สาหรับจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งผู้บริหารของ
พนักงานส่วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนอัตรากาลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับที่ 5
(กองสาธารณสุขฯ)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน
สาหรับจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วน
ตาบลซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองสาธารณสุข ฯ)

รวม
รวม
รวม
จานวน

1,084,000
912,000
912,000
828,000

บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน

42,000

บาท

จานวน

42,000

บาท

รวม
รวม
จานวน

172,000
42,000
42,000

บาท
บาท
บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้าง
บุคคลภายนอกให้กระทากิจกรรมต่างๆที่อบต.ไม่
สามารถดาเนินการจัดทาได้เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาคนงาน
ทั่วไป ค่าจัดทาวารสาร ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินคดี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
สาธารณสุข ฯ)
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ค่าใช้จ่ายในการรับรองพิธีการและค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวเนื่องกับการจัดเลี้ยง ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองสาธารณสุข ฯ)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
เช่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การเดินทางไปราชการของพนักงาน อบต.(กอง
สาธารณสุขฯ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
โครงการตรวจคุณภาพน้าดื่มน้าใช้
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการตรวจ
คุณภาพน้าดื่มน้าใช้ตามรายละเอียด
โครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองสาธารณสุขฯ)
โครงการฝึกอบรมนวดแผนไทย
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการ
ฝึกอบรมการนวดแผนไทย ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข ฯ)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆที่
อยู่ในการความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขฯที่
ชารุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองสาธารณสุข ฯ)

รวม
จานวน

100,000
25,000

บาท
บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน เช่น อุปกรณ์
เครื่องเขียนแบบพิมพ์ แฟ้ม สมุด กระดาษ ชั้นวาง
เอกสารอเนกประสงค์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ) ตัง้
จ่ายจากเงินรายได้
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น
บันทึกข้อมูล (Diskette Floppy Disk,
Removable Disk)หมึกพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองสาธารณสุขฯ)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานจ้างตามภารกิจ
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีแก่พนักงาน
จ้างของอบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
อัตรากาลัง 3 ปี 2558 - 2560 ฉบับที่ 5
(กองสาธารณสุขฯ)
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
สาหรับจ่ายค่าจ้างเหมาบริการเพื่อจ่ายเป็นเงิน
ค่าจ้างบุคคลภายนอกให้กระทากิจกรรมต่างๆที่
พนักงานตาบลไม่สามารถดาเนินการจัดทาได้เพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมา
แรงงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ระบบให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
สานักงานปลัด)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
เช่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การเดินทางไปราชการของพนักงาน อบต. ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)

รวม
จานวน

30,000
20,000

บาท
บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม
รวม
รวม
จานวน

1,311,500
359,000
359,000
359,000

บาท
บาท
บาท
บาท

รวม
รวม
จานวน

870,000
590,000
495,000

บาท
บาท
บาท

จานวน

15,000

บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
ต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของกู้ชีพกู้ภัยที่ชารุด
เสียหาย เช่น รถยนต์ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ระบบการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สานักงานปลัด)
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่
ตาบลแม่ปะตามรายละเอียดโครงการ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองสาธารณสุขฯ)
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควร
สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการอบรมให้
ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
ในพื้นที่ตาบลแม่ปะตามรายละเอียดโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองสาธารณสุขฯ)
ค่าวัสดุ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยาง
นอก ยางใน น้ามันเบรกฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ระบบการบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน สานักงานปลัด)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
สาหรับจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น เฉพาะเครื่องพ่นหมอกควัน และรถกู้ชีพ
กู้ภัย เช่น น้ามันเบนซิน น้ามันดีเซล รวมทั้งวัสดุ
และน้ามันเชื้อเพลิงที่จาเป็น ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองสาธารณสุขฯและระบบการบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน สานักงานปลัด)
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ เช่น ค่ายาและเวชภัณฑ์ และวัสดุ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองสาธารณสุขฯ)

จานวน

50,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

รวม
จานวน

280,000
30,000

บาท
บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดาเนินงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน ฯ (กองสาธารณสุขฯ)

รวม
รวม
จานวน

82,500
82,500
82,500

บาท
บาท
บาท

