รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
อาเภอ แม่สอด จังหวัดตาก
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 8,090,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
รวม 2,754,500 บาท
งบบุคลากร
รวม 1,949,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม 1,949,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จานวน 1,465,260 บาท
สาหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล พร้อมทั้งปรับปรุง
เงินเดือนประจาปี ตามตาแหน่งและอัตราที่ ก.ท. กาหนด โดย
คานวณตั้งจ่ายไว้ ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) (กองช่าง)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
24,000 บาท
สาหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ ให้แก่พนักงานส่วนตาบล
ตั้งจ่ายไว้ ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
อัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) (กองช่าง)
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มประจาตาแหน่งผู้บริหาร
ระดับ 7 ที่ ก.ท. กาหนด โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
อัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) (กองช่าง)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง
ทั่วไป ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) (กองช่าง)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
สาหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้าง
ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 2560) (กองช่าง)

จานวน

42,000

บาท

346,440

บาท

72,000

บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ แก่พนักงานส่วน
ตาบลและพนักงานจ้าง ลูกจ้างที่ได้รับคาสั่งให้มาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการหรือวันหยุดราชการและภารกิจอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองช่าง)
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน แก่ พนักงานส่วนตาบล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่าย
ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองช่าง)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตาบล
ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1. ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างบุคคลภายนอก ให้
กระทากิจกรรมต่างๆ ที่พนักงานส่วนตาบลไม่สามารถดาเนินการ
จัดทาได้มาซึ่งบริการต่างๆเช่า ค่าจ้างแรงงาน ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (กองช่าง)
2. ค่าจ้าเหมาบริการอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร และอื่น ฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (กองช่าง)
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ค่าใช้จ่ายในการรับรองพิธีการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับ
การจัดเลี้ยง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

รวม
รวม
จานวน

770,000
145,000
5,000

บาท
บาท
บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

รวม
จานวน

360,000
275,000

บาท
บาท

จานวน

5,000

บาท

50,000

บาท

10,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาราจักรและนอก
ราชอาณาจักร เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะและ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการของพนักงาน
ส่วนตาบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
โครงการกองช่างร่วมใจ หน่วยเคลื่อนที่สาธารณะ
สาหรับใช้จ่ายในโครงการกองช่างร่วมใจ หน่วยเคลื่อนที่
สาธารณะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับโครงการนี้ ปรากฏ
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

จานวน

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกองช่าง ที่ชารุดเสียหายไม่สามารถใช้งาน
ได้ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองช่าง)
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน
ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอและอื่นๆที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ไฟราว ไฟประดับ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองช่าง)
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือ
ซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี เหล็กเส้น สีทาอาคาร ฯลฯ ตัง้
จ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

จานวน

20,000

บาท

รวม
จานวน

260,000
50,000

บาท
บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออะไหล่ วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ รถจักรยา
ยนต์ รถยนต์ เช่น แบตเตอร์รี่ ยางนอก ยางใน เครื่องกรอก
อากาศ น้ามันเบรก ชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองช่าง)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ามัน
ดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง น้ามันหล่อลื่นและอื่นๆ ฯลฯ ตัง้
จ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

50,000

บาท

50,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ ที่จัดเก็บ
ข้อมูล และอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์
สาหรับจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองช่าง)

จานวน

40,000

บาท

รวม
จานวน

5,000
5,000

บาท
บาท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล

รวม
รวม

34,800
34,800

บาท
บาท

จานวน

22,000

บาท

เครื่องสารองไฟ ขนาด 800 VA
จานวน
2,800
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารอง
ไฟฟ้า 800 VA จานวน 1 เครื่อง ตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT)(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (กองช่าง)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
จานวน
10,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกองช่าง ที่ชารุดเสียหายไม่สามารถใช้งาน
ได้ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์และอื่นฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (กองช่าง)
งานไฟฟ้าถนน
รวม 1,055,000
งบบุคลากร
รวม 120,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม 120,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน 108,000
สาหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง
ทั่วไป ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) (กองช่าง)

บาท

สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง ตามคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT)(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (กองช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
สาหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้าง
ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 2560) (กองช่าง)

จานวน

12,000

บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท

งบดาเนินงาน
รวม
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างบุคคลภายนอกให้กระทา
กิจกรรมต่างๆ ที่พนักงานส่วนตาบลไม่สามารถดาเนินการจัดทา
ได้ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าถ่าย
เอกสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (กองช่าง)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ
โครงการออกตรวจไฟฟ้าประจาปี ของตาบลแม่ปะ
เพื่อตรวจสภาพไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านเรือน
ประชาชนทั้ง 11 หมู่บ้าน และอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (กองช่าง)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

935,000
385,000
275,000

บาท
บาท
บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

รวม
จานวน

550,000
400,000

บาท
บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
อื่นๆ เช่น วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ หรือข่ายอื่นๆ ที่อยู่ในประเภท
นี้ เพื่อสามารถใช้จ่ายได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
สาหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ
สตาร์เตอร์ สายไฟ สวิทซ์ไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ฟิวส์ ปลั๊ก หลอด
ไฟฟ้า และค่าวัสดุไฟฟ้า และอื่นๆ ลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองช่าง)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน
น้า มันเบรกและอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น เช่น น้ามัน
เบนซิน น้ามันดีเซลและอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

รวม
รวม
รวม
จานวน

4,281,000
1,486,000
1,486,000
1,330,000

บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน

156,000

บาท

รวม 2,195,000

บาท

รวม

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

สาหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและหรือค่าตอบแทนที่ได้รับพิเศษ
(ร้อยละ 3-5) สาหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและหรือเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนอัตรากาลัง 3 ปี 2558 - 2560 (ฉบับที่ 5)
(กองสาธารณสุข ฯ)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
สาหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่ม และหรือเงินประโยชน์ตอบแทนพิเศษอื่น
เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
อัตรากาลัง 3 ปี 2558 - 2560 (ฉบับที่ 5) (กองสาธารณสุข ฯ)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

สาหรับจ่ายเป็นค่าทาการนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานและ
ลูกจ้างที่ได้รับคาสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือ
วันหยุดราชการและภากิจอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองสาธารณสุขฯ)
ค่าใช้สอย
รวม 1,440,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน 1,200,000
1.สาหรับจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้กระทา
กิจกรรมต่างๆที่องค์การบริหารส่วนตาบลไม่สามารถดาเนินการ
จัดทาได้ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน
ต่างๆ
2.สาหรับจ่ายเป็นค่าเก็บขนย้าย และกวาดขยะภายในตาบลแม่ปะ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น4 ปี
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (กองสาธารณสุขฯ)

บาท
บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะและกาจัดขยะในพื้นที่ตาบลแม่ปะ
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ
และกาจัดขยะในพื้นที่ตาบลแม่ปะตามรายละเอียดโครงการฯ ตัง้
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 25564 ) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (กองสาธารณสุขฯ)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขฯที่ชารุด
เสียหาย เช่น รถยนต์ รถบรรทุกขยะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองสาธารณสุขฯ)
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ แปรง ไม้
กวาด ตะกร้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)

40,000

บาท

200,000

บาท

745,000
200,000

บาท
บาท

100,000

บาท

400,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

งบลงทุน
รวม
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อมหลังคา
จานวน
สาหรับเป็นค่าก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อมหลังคาตามรูปแบบ
ที่ อบต.แม่ปะ กาหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 (กองสาธารณสุข ฯ)

500,000
500,000

บาท
บาท

500,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยาง
ใน น้ามันเบรก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามัน
เบนซิน น้ามันดีเซล น้ามันหล่อลื่น รวมทั้งวัสดุและน้ามันเชื้อเพลิง
ที่จาเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)
วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า ถุงมือ ผ้า
กันเปื้อน เสื้อยืดแขนยาว ผ้าปิดจมูก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองสาธารณสุขฯ)
วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออวัสดุที่ไม่สามารถจัดเข้าวัสดุในกลุ่มอื่น
ได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)

งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
จานวน
เพื่อจ่ายให้กองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนในการฝึกอบรมคัดแยกขยะ ตาม
รายละเอียดโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าสวัสดิการ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับงานนี้ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

82,500
82,500
82,500

บาท
บาท
บาท

