รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ปะ
อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,042,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
รวม
2,632,000 บาท
งบบุคลากร
รวม
2,074,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
2,074,000 บาท
เงินเดือนพนักงำน
จำนวน
1,650,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนตำบล พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตำมตำแหน่งที่กฎหมำย
กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน12 เดือน ปรำกฏอยู่ใน
แผนอัตรำกำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 ปรับปรุง (ฉบับ
ที่ 5) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองสวัสดิกำรสังคม)
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
จำนวน
96,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพ ให้แก่พนักงำนส่วนตำบล
รวมทั้งเงินพิเศษต่ำงๆ ตำมที่ระเบียบกฎหมำยกำหนด ตัง้
จ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ปรำกฏอยู่ในแผนอัตรำกำลัง 3 ปี
ประจำปี พ.ศ. 2558-2560 ปรับปรุง (ฉบับที่ 5) ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได้ (กองสวัสดิกำรสังคม)
เงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
42,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยกำรกองสวัสดิกำร
สังคมตำมที่ ก.อบต.กำหนด ในอัตรำเดือนละ
3,500 บำท ปรำกฏอยู่ในแผนอัตรำกำลัง 3 ปี พ.ศ. 25582560 ปรับปรุง (ฉบับที่ 5) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
(กองสวัสดิกำรสังคม)
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
จำนวน
250,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนแก่พนักงำนจ้ำงทั่วไปและ
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจที่ได้รับตำมสิทธิ ตั้งจ่ำยไว้ไม่
เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองสวัสดิกำรสังคม)
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
จำนวน
36,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำง
ทั่วไปและพนักงำนจ้ำงภำรกิจ ที่ได้รับตำมสิทธิ ตั้งจ่ำยไว้ไม่
เกิน 12 เดือน ปรำกฏอยู่ในแผนอัตรำกำลัง 3 ปี
พ.ศ. 2558-2560 ปรับปรุง (ฉบับที่ 5) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
(กองสวัสดิกำรสังคม)

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์
ต่อ อปท.เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองสวัสดิกำรสังคม)
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
ของพนักงำนส่วนตำบลที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงำน
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองสวัสดิกำรสังคม)
ค่ำเช่ำบ้ำน
เพื่อเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ำย
ได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ (กองสวัสดิกำรสังคม)
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วน
ตำบล ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ (กองสวัสดิกำรสังคม)
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
1.เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงเหมำบริกำรเป็นรำยบุคคล
เพื่อสนับสนุนให้กำรดำเนินกำรตำมภำรกิจหลักบรรลุผลตำม
เป้ำหมำย ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25612564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
2.เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำทำของ รับส่งของ ค่ำเช่ำ
โฆษณำ ค่ำถ่ำยเอกสำรทำเล่มเข้ำปกเอกสำรทำงวิชำกำร
และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ (กองสวัสดิกำรสังคม)
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำรับรอง ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำพิมพ์
เอกสำร ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวเนื่องในกำรเลี้ยงรับรอง นิเทศงำน
หรือเยี่ยมชม รวมค่ำบริกำร ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับค่ำ
รับรอง และเพื่อจ่ำยเป็นค่ำรับรอง ต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคลรวมทั้งค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุมคณะกรรมกำร
หรือคณะอนุกรรมกำรที่รับกำรแต่งตั้งตำมกฎหมำยหรือ
ระเบียบฯ หนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
(กองสวัสดิกำรสังคม)

รวม
รวม

544,000 บาท
20,000 บาท

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

รวม
จำนวน

434,000 บาท
374,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
อื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรใน
รำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร เช่นค่ำเบี้ยเลี้ยง
ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศ
ยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วน ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน
รวมทั้งค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ สำหรับพนักงำนส่วน
ตำบล รวมทั้งผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ไปรำชกำร ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ (กองสวัสดิกำรสังคม)
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
เช่น รถยนต์เครื่องคอมพิวเตอร์
รถจักรยำนยนต์ เครื่องปรับอำกำศ โต๊ะ ตู้ ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองสวัสดิกำรสังคม)
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุสำนักงำนต่ำงๆเช่น กระดำษ
แฟ้ม ปำกกำ ดินสอและอื่นๆ ทีใ่ ช้ในกำรปฏิบัติงำน
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองสวัสดิกำรสังคม)
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น สปอร์ต
ไลท์ หลอดไฟและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองสวัสดิกำรสังคม)
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุยำนพำหนะและ
ขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยำงนอก ยำงใน ใส้กรองอำกำศ น้ำ
กลั่น หัวเทียน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุยำนพำหนะและ
ขนส่ง ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองสวัสดิกำรสังคม)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่นน้ำมัน
ดีเซล เบนซิน น้ำมันเครื่อง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
(กองสวัสดิกำรสังคม)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น
แผ่นดิสก์ โปรแกรม หมึกพิมพ์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองสวัสดิกำรสังคม)

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

รวม
จำนวน

80,000 บาท
30,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

วัสดุอื่น
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น ป้ำยสำหรับตกแต่ง
พิธี ผ้ำใบหรือพลำสติกและวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สำมำรถ จัดเข้ำ
ประเภทวัสดุในกลุ่มอื่นๆ ได้ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
(กองสวัสดิกำรสังคม)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำบริกำรไปรษณีย์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับค่ำไปรษณีย์ ค่ำโทรเลข
ค่ำธนำณัติ ค่ำซื้อดวงตรำไปรษณียำกร และอื่นๆ
รวมถึงค่ำใช้จ่ำยให้ได้มำซึ่งบริกำรและค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับกำรใช้บริกำรด้ำนไปรษณีย์
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองสวัสดิกำรสังคม)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
กล้องถ่ำยภำพนิ่ง ระบบดิจิตอล ควำมละเอียด 20 ล้ำนพิเซล
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อกล้องถ่ำยภำพนิ่ง ระบบดิจิตอล ควำม
ละเอียด 20 ล้ำนพิเซล (ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ มีนำคม 2560) ปรำกฏอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ (กองสวัสดิกำรสังคม)
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
อื่นๆ
ค่ำยเด็กและเยำวชน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรค่ำยเด็กและเยำวชน
ตำมรำยละเอียดโครงกำร เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำป้ำย
และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับงำนนี้ ปรำกฏอยู่ใน
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองสวัสดิกำรสังคม)
โครงกำรกล้ำทำ นำคิด ชีวิตปลอดภัย
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรกล้ำทำ นำคิด ชีวิตปลอดภัย
ตำมรำยละเอียดโครงกำร เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำป้ำย และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับงำนนี้ ปรำกฏอยู่ใน
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองสวัสดิกำรสังคม)

จำนวน

5,000 บำท

รวม
จำนวน

10,000 บาท
10,000 บำท

รวม
รวม

14,000 บาท
14,000 บาท

จำนวน

14,000 บำท

รวม
รวม
รวม

410,000 บาท
350,000 บาท
350,000 บาท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

โครงกำรใกล้บ้ำน ใกล้ใจ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรใกล้บ้ำน ใกล้ใจ
ตำมรำยละเอียดโครงกำร เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำ
สวัสดิกำร และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่จำเป็นสำหรับงำนนี้ ปรำกฏ
อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองสวัสดิกำรสังคม)
โครงกำรประกวดกำรออกกำลังกำยผู้สูงอำยุ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรประกวดกำรออกกำลังกำย
ผู้สูงอำยุ ตำมรำยละเอียดโครงกำร เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำ
ป้ำยและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับงำนนี้ ปรำกฏอยู่ใน
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองสวัสดิกำรสังคม)

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

โครงกำรฝึกอบรมอำชีพผู้พิกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรฝึกอบรมอำชีพผู้พิกำร
ตำมรำยละเอียดโครงกำร เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำป้ำย
และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับงำนนี้ ปรำกฏอยู่ใน
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองสวัสดิกำรสังคม)
โครงกำรรำวงย้อนยุคผู้สูงอำยุ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรรำวงย้อนยุคผู้สูงอำยุ
ตำมรำยละเอียดโครงกำร เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำป้ำย
ค่ำสวัสดิกำร และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับงำน
นี้ ปรำกฏอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25612564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
(กองสวัสดิกำรสังคม)
โครงกำรศูนย์บริกำรผู้สูงอำยุ (Day Care)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรศูนย์บริกำร
ผู้สูงอำยุ (Day Care) ตำมรำยละเอียดโครงกำร โดยมี
ค่ำใช้จ่ำยดังนี้
1. ค่ำบูรณำกำรสถำนที่ ณ บ้ำนเอื้ออำทร เพื่อจัดทำกำร
ก่อสร้ำงศูนย์บริกำรผู้สูงอำยุ อำทิเช่นห้องตรวจสุขภำพ
วัดควำมดัน, ห้องคำรำโอเกะ, ห้องอำบน้ำรวม แยกชำย
หญิง และห้องน้ำ, ห้องดูทีวี, ห้องศูนย์กำรเรียนรู้ (ห้องสมุด),
ห้องกิจกรรมต่ำงๆและอื่นๆ
2. ค่ำจัดจ้ำงบุคคลคน เช่น พยำบำลดูแล ฯลฯ
3. ค่ำจัดซื้ออุปกรณ์ต่ำงๆ
ปรำกฏอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25612564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
(กองสวัสดิกำรสังคม)

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

โครงกำรอบรมพัฒนำให้กลุ่มสตรีแม่บ้ำน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอบรมพัฒนำอำชีพให้กลุ่มสตรี
แม่บ้ำน ตำมรำยละเอียดโครงกำร เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์
ค่ำป้ำย และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับงำนนี้ ปรำกฏอยู่
ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่
1 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองสวัสดิกำรสังคม)
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รำยจ่ำยอื่น
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือผู้ยำกไร้และผู้ด้อยโอกำส ในอัตรำ
ครั้งละไม่เกิน 3,000 บำท และไม่เกิน 3 ครั้ง ตำมระเบียบ
กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำรว่ำด้วยกำรสงเครำะห์
ครอบครัวผู้มีรำยได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552 ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได้ (กองสวัสดิกำรสังคม)

จำนวน

100,000 บำท

รวม
รวม
จำนวน

30,000 บาท
30,000 บาท
30,000 บำท

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
1. สำหรับอุดหนุนเหล่ำกำชำดจังหวัดตำกตำมโครงกำรจัด
กิจกรรมตำมแผนงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดตำก ประจำปี
งบประมำณ 2561 ตำมหนังสือเหล่ำกำชำดจังหวัด
ตำก ที่ กช.ตก.ว182/2560 ลงวันที่ 30 พฤษภำคม
2560 เรื่องกำรจัดทำโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้
พิกำร ผู้สูงอำยุ ผู้ป่วย เด็ก ผู้ยำกไร้ ผู้ด้อยโอกำสและผู้
ประสบสำธำรณภัย ประจำปีงบประมำณ 2561
จำนวน 10,000 บำท ปรำกฏอยู่ในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
(กองสวัสดิกำรสังคม)
2. สำหรับอุดหนุนกิ่งกำชำดอำเภอแม่สอดตำมโครงกำรจัด
งำนประเพณีเจ้ำพ่อพะวอและงำนกำชำดอำเภอแม่สอด
ประจำปีงบประมำณ 2561 ตำมหนังสือ 008/2560
ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2560 เรื่องขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณโครงกำรจัดงำนประเพณีเจ้ำพ่อพะวอและงำน
กำชำดอำเภอแม่สอด ประจำปีงบประมำณ 2561
จำนวน 20,000 บำท ปรำกฏอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
(กองสวัสดิกำรสังคม)

รวม
รวม
จำนวน

30,000 บาท
30,000 บาท
30,000 บำท

