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อําเภอ พิบูลมังสาหาร   จังหวัดอุบลราชธานี

เทศบาลตําบลอ่างศิลา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  จํานวน  13 อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎแผน
งานบริหารงานทัวไป

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,370,602 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,060,182 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี
1.ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล  จํานวน  1 คน
2.ค่าตอบแทนนรองประธานสภาเทศบาล  จํานวน  1 คน
3.ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล   จํานวน  10 คน
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่  เลขานุการนายก
เทศมนตรี  จํานวน  1 คน  เลขานุการนายก
เทศมนตรี  จํานวน  1 คน  จํานวน  12 เดือน  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฎแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร  ได้แก่  นายก
เทศมนตรี  จํานวน  1 คน  รองนายก
เทศมนตรี  จํานวน 2 คน  จํานวน 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปราก
ฎแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของผู้บริหาร  ได้แก่  นายก
เทศมนตรี  จํานวน  1 คน  รองนายก
เทศมนตรี  จํานวน 2 คน  จํานวน 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปราก
ฎแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหาร  ได้แก่  นายก
เทศมนตรี  จํานวน  1 คน  รองนายก
เทศมนตรี  จํานวน 2 คน  จํานวน 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปราก
ฎแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท

งบบุคลากร รวม 6,684,822 บาท

งานบริหารทัวไป รวม 8,259,822 บาท

แผนงานบริหารงานทัวไป

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 33,902,246 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น
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เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจํา  ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึงมีสิทธิได้รับตามระเบียบ
ของทางราชการ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  เช่น  ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัด
จ้าง  ตรวจการจ้าง  และควบคุมงานก่อสร้าง  ค่าตอบแทนการสัง
ใช้ อปพร. อสม.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน  ค่าตอบแทนผู้
แทนชุมชนทีได้รับการแต่งตังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถินให้ร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง  เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม  และ
เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 215,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,450,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทัวไป เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 75,480 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 8 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,164,240 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ่างลูกจ้างประจํา  และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา
ปี จํานวน 1 อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎแผนงานบริหารงานทัว
ไป

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 168,360 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ของพนักงานเทศบาลทีควรได้รับตามที
ระเบียบกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 272,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานเทศบาล  เช่น เงินค่าตอบแทนราย
เดือนตําแหน่งนักบริหารงานเทศบาลตําบล ระดับ 8 เงินเพิมค่าครองชีพ
ชัวคราว  เงินเพิมตามคุณวุฒิที กพ.รับรอง เป็นต้น จํานวน 8 อัตรา   ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 9,100 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงาน และสถานทีอยู่ในความดูแลของ
เทศบาลตําบลอ่างศิลา รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่นค่า
บริการ ค่าภาษี เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป

ค่าไฟฟ้า จํานวน 700,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 835,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเวทีประชาคมเพือการจัดทําแผน
พัฒนาสามปี เช่น  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ฯลฯ  ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (ตามแผนพัฒนาสาม
ปี  หน้า  96)

โครงการประชุมประชาคมท้องถินในเขตเทศบาลตําบลอ่างศิลา จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายตามโครงการจัดทําวารสาร  เช่น จัดทําวารสาร
ประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานของหน่วยงาน  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

โครงการจัดทําวารสารเทศบาลรายงานกิจการประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับค่าเบียเลียง  ค่า
พาหนะ  ค่าทีพัก  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  คณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาฯ อปพร. อสม. อช. รศทป. ฯลฯ เป็น
ต้น  เช่น  ฯลฯ เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน  ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าใช้จ่ายความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 10,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ  แยกเป็น
1.ประเภทค่ารับรอง จํานวน 30,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร  อาหารว่าง  พร้อมเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่า
พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองกับการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการ
ด้วย และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรอง การต้อนรับ
บุคคล กลุ่มบุคคลหรือคณะบุคลทีมานิเทศงานหรือเยียมชมหรือทัศนศึกษา
ดูงานตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
2.ประเภท ค่าเลียงรับรอง จํานวน 30,000.- บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร  อาหารว่าง  เครืองใช้ในการรับรอง  และ
บริการอืนๆ ซึงอาจจําเป็นต้องจ่าย  การประชุมสภาท้องถิน  หรือคณะ
กรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมาย  หรือ
ตามระเบียบ  หรือหนังสือสังการซึงเบิกจ่ายตามระเบียบทีกําหนดไว้

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการ  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการติดตัง
โทรศัพท์  ยกเว้น  ค่าตู้สาขา  ค่าเครืองโทรศัพท์พ่วงภายใน  และเครือง
โทรศัพท์ภายใน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าบริการรับใช้  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเบียประกัน  ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ ฯลฯ  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
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- เงินอุดหนุนเทศบาลตําบลกุดชมภู  จํานวน 30,000.- บาท
เพืออุดหนุนเทศบาลตําบลกุดชมภู  ในการดําเนินโครงการศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2559 (จะดําเนินการเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะนุ
กรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ระดับจังหวัด
เป็นทีเรียบร้อยแล้ว)  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 125,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 125,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารโทรคมนาคม เช่นโทรภาพ หรือโทรสาร ค่า
เทเลกซี ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุสือสาร ค่าสือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้
จ่ายในการบริการอินเตอร์เน็ต และค่าสือสารอืนๆ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่าย
เพือให้ได้รับบริการและค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข เช่น ค่าฝากส่งไปรษณีย์ โทรเลข  ค่า
ไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ ค่าดวงตาไปรษณีย์อากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ เป็น
ต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใช้ในการติดต่อราชการ รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกัน เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษา
สาย ค่าภาษี เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 110,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ของพนักงานเทศบาลทีควรได้รับตามที
ระเบียบกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานเทศบาล เช่น เงินเพิมค่าครองชีพ
ชัวคราว เงินเพิมตามคุณวุฒิฯ เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 18,120 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 7 คน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทัวไป

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,679,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,739,640 บาท

งบบุคลากร รวม 1,739,640 บาท

งานบริหารงานคลัง รวม 2,949,640 บาท

- เงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอพิบูลมังสาหาร    จํานวน 20,000.-
บาท
       เพืออุดหนุนอําเภอพิบูลมังสาหาร  ตามโครงการจัดงานรัฐ
พิธี  พิธีการและงานประเพณีทางศาสนาและวัฒนธรรม  ประจํา
ปี  2559 ตามหนังสือทีทําการปกครองอําเภอ (จะดําเนินการเมือได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะนุกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ระดับจังหวัดเป็นทีเรียบร้อยแล้ว) ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
- เงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอพิบูลมังสาหาร    จํานวน 15,000.-
บาท
        เพืออุดหนุนอําเภอพิบูลมังสาหาร  ตามโครงการขอรับการสนับสนุน
ประเพณีแห่เทียนพรรษา  ประจําปี  2559 อําเภอพิบูลมังสาหาร  ตาม
หนังสือทีทําการปกครองอําเภอ (จะดําเนินการเมือได้รับความเห็นชอบ
จากคณะนุกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ระดับจังหวัดเป็นทีเรียบร้อยแล้ว) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป
- เงินอุดหนุนทีทําการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี    จํานวน 30,000.-
บาท
        เพืออุดหนุนจังหวัดอุบลราชธานี  ตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีแห่เทียนพรรษา  และส่งเสริมการท่องเทียวตามพันธกิจของ
จังหวัดอุบลราชธานี  ประจําปี  2559 ตามหนังสือทีทําการปกครอง
จังหวัด (จะดําเนินการเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะนุกรรมการกระจา
ยอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ระดับจังหวัดเป็นทีเรียบร้อย
แล้ว) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
- เงินอุดหนุน ศพส.จังหวัดอุบลราชธานี    จํานวน 30,000.-บาท
        เพืออุดหนุน  ศพส.จังหวัดอุบลราชธานี    ตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี  ประจําปี  2559 ตามหนังสือที
ทําการปกครองจังหวัด (จะดําเนินการเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะนุ
กรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ระดับจังหวัด
เป็นทีเรียบร้อยแล้ว) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 95,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด  ยางลบ กาว แฟ้ม โต๊ะ เก้าอี ฯลฯ ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสิน
เปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิงของทีมีลักษณะคงทน
ถาวร  รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติด
ตัง เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 900,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน เช่น  ค่าวัสดุ  ค่าอุปกรณ์  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป  (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  6.2)

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง  เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าทีพัก  และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการ  เช่น  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าบริการรับใช้  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเบียประกัน  ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ ฯลฯ  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล   ซึงมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  เช่น  ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัด
จ้าง  ตรวจการจ้าง  และควบคุมงานก่อสร้าง  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
สอบสวน  ค่าตอบแทนผู้แทนชุมชนทีได้รับการแต่งตังจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินให้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง  เงินสมนาคุณวิทยากร
ในการฝึกอบรม  และเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ เป็น
ต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,210,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทัวไป เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 8 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 1 อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 222,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 462,300 บาท

งบบุคลากร รวม 462,300 บาท

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 557,300 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจากบันทึกข้อมูลตลับ ผง
หมึกสําหรับเครืองพิมพ์ เมนบอร์ด เมาโมรี ปรินเตอร์ จอ
มอนิเตอร์ อุปกรณ์ทีเกียวเนืองกับเครืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ฯ ซึงโดยสภาพ
เมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม  หรือสิง
ของทีมีลักษณะคงทนถาวร  รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อม
กัน  เช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น  กระดาษ
เขียน โปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม  ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ ฯลฯ ฯ และวัสดุซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไป
แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม  หรือสิงของทีมีลักษณะคงทนถาวร  รวม
ถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง เป็น
ต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น  นํามันดีเซล นํามัน
ก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเครือง นํามันเตา ฯลฯ จ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร์รี ยาง
นอก ยางใน สายไมล์ เพลา หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํา รถ
ยนต์ เบาะรถยนต์ ฯลฯ ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไป
แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิงของทีมีลักษณะคงทนถาวร  รวมถึง
ค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง เป็นต้น ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้า
ปู โต๊ะ ถ้วยชาม แก้วนํา จานรอง กระจกเงา นําดืม ฯลฯ ซึงโดยสภาพเมือ
ใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิงของทีมี
ลักษณะคงทนถาวร  รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่นค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดฝึกอบรมทบทวน อปพร. เช่น  ค่า
วัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (ตามแผน
พัฒนาสามปี  หน้า  67)

โครงการจัดฝึกอบรมทบทวน อปพร. จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดจราจรและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
หน้าโรงเรียนอ่างศิลา เช่น  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่า
ตอบแทนวิทยากร  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  67)

โครงการจัดจราจรและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนหน้าโรงเรียนอ่างศิลา จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดจราจรและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
โรงเรียนบ้านอ่างหิน (เพียรพิทยาคาร) เช่น  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่า
อาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (ตามแผนพัฒนาสาม
ปี  หน้า  67)

โครงการจัดจราจรและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนโรงเรียนบ้านอ่างหิน (เพียร
พิทยาคาร)

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดจราจรและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
ตลาดสด-ตลาดคลองถม เช่น  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครือง
ดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  67)

โครงการจัดจราจรและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนตลาดสด-ตลาดคลองถม จํานวน 30,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 470,000 บาท

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 470,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับค่าเบียเลียง  ค่า
พาหนะ  ค่าทีพัก  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  อปพร. อสม.  ฯลฯ เป็น
ต้น  เช่น  ฯลฯ เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการ  เช่น  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าบริการรับใช้  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเบียประกัน  ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ ฯลฯ  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 95,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าทีเทศ
กิจ เช่น  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  68)

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าทีเทศกิจ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมป้องกันยาเสพติดโรงเรียนบ้าน
อ่างหิน (เพียรพิทยาคาร)  เช่น  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครือง
ดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  60)

โครงการอบรมป้องกันยาเสพติดโรงเรียนบ้านอ่างหิน (เพียรพิทยาคาร) จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมป้องกันยาเสพติดโรงเรียนบ้าน
อ่างศิลา  เช่น  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  60)

โครงการอบรมป้องกันยาเสพติดโรงเรียนบ้านอ่างศิลา จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมวัน อปพร.แห่ง
ชาติ  เช่น  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  59)

โครงการสนับสนุนกิจกรรมวัน อปพร.แห่งชาติ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก เช่น  ค่า
วัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ฯลฯ  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (ตาม
แผนพัฒนาสามปี  หน้า  60)

โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาสัมพันธ์เกียวกับงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เช่น  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (ตามแผนพัฒนาสาม
ปี  หน้า  59)

โครงการประชาสัมพันธ์เกียวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตังสติก่อนสตาร์ท  เช่น  ค่า
วัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ฯลฯ  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (ตาม
แผนพัฒนาสามปี  หน้า  66)

โครงการตังสติก่อนสตาร์ท จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ้อมแผนดับเพลิงเทศบาลตําบลอ่าง
ศิลา เช่น  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  65)

โครงการซ้อมแผนดับเพลิงเทศบาลตําบลอ่างศิลา จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจุดตรวจจุดบริการประชาชน เทศกาล
สงกรานต์  เช่น  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  66)

โครงการจุดตรวจจุดบริการประชาชน เทศกาลสงกรานต์ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจุดตรวจจุดบริการประชาชน เทศกาลปี
ใหม่ เช่น  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  66)

โครงการจุดตรวจจุดบริการประชาชน เทศกาลปีใหม่ จํานวน 30,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทัวไป เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 3 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 176,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ของพนักงานเทศบาลทีควรได้รับตามที
ระเบียบกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 5 อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 833,260 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,066,260 บาท

งบบุคลากร รวม 1,066,260 บาท

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,253,260 บาท

แผนงานการศึกษา

เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเครืองดับเพลิง  เช่น  หัวฉีดดับเพลิง  สายดับ
เพลิง  ชุดดับเพลิง ฯลฯ  เป็นต้น  ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลือง
หมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม  หรือสิงของทีมีลักษณะคงทน
ถาวร  รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน  เช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติด
ตัง เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  70)

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย  ได้แก่  ค่าเสือ  กางเกง  ผ้า  รอง
เท้าบูท  หมวก  ฯลฯ  และอืนๆทีเกียวข้อง  ทีจําเป็นในการอํานวยความ
สะดวกและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานแผนงานการรักษาความสงบภายใน (ตามแผน
พัฒนาสามปี  หน้า  70)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 80,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับการป้องกัน
อัคคีภัยหน่วยงานเทศบาล เช่น  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครือง
ดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  61)

โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับการป้องกันอัคคีภัยหน่วยงานเทศบาล จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมวิทยากรสถานประกอบ
การ  เช่น  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  69)

โครงการอบรมวิทยากรสถานประกอบการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
พนักงาน EMS  เช่น  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าตอบ
แทนวิทยากร  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  68)

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงาน EMS จํานวน 10,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น  ป้ายไวนิล  กระดาษ
เขียน โปสเตอร์ พู่กัน สี  ฯลฯ ฯ ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลือง
หมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิงของทีมีลักษณะคงทน
ถาวร  รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติด
ตัง เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับค่าเบียเลียง  ค่า
พาหนะ  ค่าทีพัก  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  ฯลฯ เป็น
ต้น  เช่น  ฯลฯ เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 45,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าอาหารอาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองกับการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการ
ด้วย และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรอง การต้อนรับ
บุคคล กลุ่มบุคคลหรือคณะบุคลทีมานิเทศงานหรือเยียมชมหรือทัศนศึกษา
ดูงานตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการ  เช่น   ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่ารับใช้ถ่ายเอกสาร  ค่าเบียประกัน  ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ ฯลฯ  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจํา  ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึงมีสิทธิได้รับตามระเบียบ
ของทางราชการ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ ทต.เช่น  ค่า
ตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง  ตรวจการจ้าง  และควบคุมงานก่อ
สร้าง  ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน  ค่าตอบแทนผู้แทนชุมชนทีได้
รับการแต่งตังจาก ทต.ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง  เงิน
สมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม  และเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษ ฯลฯ เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 82,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 187,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ  เช่น  ค่า
วัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ฯลฯ  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ตามแผนพัฒนาสาม
ปี  หน้า  76)

โครงการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด  ที มท 0893.4/ว1280  ลงวันที  23  มิถุนายน  2558
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ได้แก่
      ค่าใช้จ่ายในการจัดซือจัดหา  สือการเรียนการสอน  วัสดุการ
ศึกษา  และเครืองเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย  จํานวน  87  คนๆ
ละ 1,700.-บาท  เป็นเงิน  147,900.-บาท
- ค่าอาหารกลางวันของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอ่าง
ศิลา  อัตราคนละ 20 บาท  จํานวน 87 คน  จํานวน 280 วัน   เป็น
เงิน  487,200.-บาท
-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผุ้ดูแลเด็ก  ได้แก่
      ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนอบรม  เดินทางไปราชการ  ทัศนศึกษาดู
งานต่างๆ  จํานวน  4 คนๆละ  2,000.-บาท  เป็นเงิน  8,000.-บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 643,100 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม  คุณธรรม จริยธรรม  เช่น  ค่า
วัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ฯลฯ  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ตามแผนพัฒนาสาม
ปี  หน้า  76)

โครงการส่งเสริม  คุณธรรม จริยธรรม จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่ง
ชาติ เช่น  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม   ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  72)

โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมเพือส่งเสริมการจัดการ
ศึกษา เช่น  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานการศึกษา (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  75)

โครงการกิจกรรมเพือส่งเสริมการจัดการศึกษา จํานวน 10,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 713,100 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,985,020 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,037,020 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการศึกษา  เช่น  สือการเรียนการสอน  หนังสือ
ต่างๆ  เครืองเล่นต่างๆ ฯลฯ  เป็นต้น  ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสิน
เปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม  หรือสิงของทีมีลักษณะคง
ทนถาวร  รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน  เช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ติดตัง เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา

วัสดุการศึกษา จํานวน 20,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ของพนักงานเทศบาลทีควรได้รับตามที
ระเบียบกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 3 อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 843,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,699,120 บาท

งบบุคลากร รวม 3,699,120 บาท

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 4,345,120 บาท

แผนงานสาธารณสุข

1. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพืนที  เพือสนับ
สนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียน  คน
ละ 20 บาท  จํานวน  200 วัน  จํานวนเงิน  2,052,000.-บาท  ดังนี
- โรงเรียนบ้านอ่างหิน (เพียรพิทยาคาร)  จํานวน 513 คน  เป็น
เงิน  2,052,000.-บาท
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมากที  มท0893.3/ว
1522 ลงวันที 11 มิถุนายน 2555 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,052,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 2,052,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 2,052,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุกีฬา  เช่น ลูกฟุตบอล  วอลเล่บอล  ฯลฯ ฯ ซึงโดย
สภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพ
เดิม  หรือสิงของทีมีลักษณะคงทนถาวร  รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระ
พร้อมกัน  เช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา

วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตพืนที  ดังนี
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอ่างศิลา
    เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีนักเรียน
จํานวน 87 คน คนละ 7.20 บาท จํานวน 280 วัน เป็นเงิน 175,392.-
บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  มีนักเรียนจํานวน 87 คน คน
ละ 0.80 บาท จํานวน 280 วัน เป็นเงิน 19,488.-บาท ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  รวมเป็นเงินทังสิน 194,880.-บาท
2. โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพืนที
- โรงเรียนบ้านอ่างหิน  (เพียรพิทยาคาร)
    เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนบ้านอ่างหิน  (เพียร
พิทยาคาร)  มีนักเรียนจํานวน 513 คน คน
ละ 7.20 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 960,336.-บาท  ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป  มีนักเรียนจํานวน 513 คน คน
ละ 0.80 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 106,704.-บาท ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  รวมเป็นเงินทังสิน 1,067,040.-บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว1867  ลงวัน
ที 7  กรกฎาคม  2557  ตังจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,261,920 บาท

ค่าวัสดุ รวม 1,271,920 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงตลาดสดน่าซือ เช่น  ค่า
วัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ฯลฯ  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (ตามแผนพัฒนาสาม
ปี  หน้า  51)

โครงการปรับปรุงตลาดสดน่าซือ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจสุขภาพ  เช่น  ค่า
วัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ฯลฯ  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (ตามแผนพัฒนาสาม
ปี  หน้า  48)

โครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจสุขภาพ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า เช่น  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  51)

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับค่าเบียเลียง  ค่า
พาหนะ  ค่าทีพัก  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  พนักงาน
จ้าง  อสม.  ฯลฯ เป็นต้น  เช่น  ฯลฯ เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท

แเพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจํา  ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึงมีสิทธิได้รับตามระเบียบ
ของทางราชการ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 96,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 646,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทัวไป เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 264,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 22 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,376,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา
ปี จํานวน 1 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 173,220 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์  เช่น  แอลกอฮอล์  ออกซิเจน  นํายาต่างๆ  เลือด  เวชภัณฑ์  เคมี
ภัณฑ์  ฯลฯ  ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือ
ไม่คงสภาพเดิมหรือสิงของทีมีลักษณะคงทนถาวร  รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกัน เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอําเภอใสสะอาด  เช่น  ค่า
วัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ฯลฯ  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (ตาม
แผนพัฒนาสามปี  หน้า  38)

โครงการอําเภอใสสะอาด จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเยาวชนยุคใหม่ใส่ใจ
เอดส์ เช่น  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(ตาม
แผนพัฒนาสามปี  หน้า  47)

โครงการอบรมเยาวชนยุคใหม่ใส่ใจเอดส์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมวัน อสม. แห่ง
ชาติ  เช่น  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  95)

โครงการสนับสนุนกิจกรรมวัน อสม. แห่งชาติ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  เช่น  ค่า
วัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ฯลฯ  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (ตามแผนพัฒนาสาม
ปี  หน้า  50)

โครงการส่งเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพการทํา
งาน พัฒนาบุคลากร และทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที ด้านเศรษกิจของ
ชุมชน ด้านสาธารณสุข ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี และคุณธรรม
จริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล
ตําบลอ่างศิลา อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ผู้นําชุมชน และเจ้าหน้าทีที
เกียวข้อง เทศบาลตําบลอ่างศิลา  เช่น  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่า
เครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  94)

โครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพการทํางาน พัฒนาบุคลากร และ
ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที ด้านเศรษกิจของชุมชน ด้านสาธารณสุข ด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี และคุณธรรมจริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิก
สภา ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตําบลอ่างศิลา อาสาสมัครสาธารณสุข
(อสม.) ผู้นําชุมชน และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง เทศบาลตําบลอ่างศิลา

จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก  เช่น  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  48)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 30,000 บาท



วันทีพิมพ์ : 26/9/2558  08:20:36 หน้า : 16/26

เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 3 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 459,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ของพนักงานเทศบาลทีควรได้รับตามที
ระเบียบกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานเทศบาล  เช่น  เงินค่าตอบแทน
รายเดือนตําแหน่งนักบริหารงาน ทต. ระดับ 8 เงินเพิมค่าครองชีพชัว
คราว เงินเพิมตามคุณวุฒิที กพ.รับรอง เป็นต้น   ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 9,060 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 6 อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,348,680 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,895,280 บาท

งบบุคลากร รวม 1,895,280 บาท

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,261,280 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน (อุดหนุนการดําเนินงานของอาสา
สมัครสาธารณสุข) จํานวน  37,500.-บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานใน
เขตเทศบาลตําบลอ่างศิลา  ร่วมกับ อสม.อ่างศิลา  ภายใต้ 3 กลุ่ม  ได้แก่
    - การพัฒนาสุขภาพด้านสาธารณสุข
    - การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขเรืองต่าง ๆ
    - การจัดบริการสุขภาพเบืองต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (ตามแผนพัฒนา
สามปี  หน้า  49)

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 37,500 บาท

โครงการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน (อุดหนุนสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิน)  จํานวน  74,588.-บาท
    เพือใช้ในการดําเนินงานตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (ตามแผนพัฒนาสาม
ปี  หน้า  48)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 74,588 บาท

เงินอุดหนุน รวม 112,088 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 112,088 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการ  เช่น  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าบริการรับใช้  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเบียประกัน  ค่าจ้างเหมา
พนักงานกู้ชีพ  (พนักงานขับรถฉุกเฉิน 1669) ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ ฯลฯ  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 440,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 440,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 440,000 บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 552,088 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  หลอดไฟฟ้า  ปลัก
ไฟฟ้า  โคมไฟฟ้า  ฟิวส์  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ฯลฯ  ซึงโดย
สภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไป  แปรสภาพ  หรือไม่คงสภาพ
เดิม  หรือสิงของทีมีลักษณะคงทนถาวร    รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระ
พร้อมกัน  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าติดตัง  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน รวม 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้ใช้งานได้ตาม
ปกติ  ตังจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับค่าเบียเลียง  ค่า
พาหนะ  ค่าทีพัก  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  ฯลฯ เป็น
ต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการ  เช่น  ค่าปักเสาพาดสายภายนอก
สถานทีไฟฟ้าราชการเพือให้ได้มาซึงบริการ  ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟ  และ
ติดตังอุปกรณ์เพิมเติม  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่า
ระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่ารับใช้ถ่าย
เอกสาร  ค่าเบียประกัน  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ  เป็นต้น  ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจํา  ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึงมีสิทธิได้รับตามระเบียบ
ของทางราชการ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 56,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 366,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทัวไป เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,540 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไปแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 202,320 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 1 อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 231,060 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 433,380 บาท

งบบุคลากร รวม 433,380 บาท

งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 473,380 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอืนๆ ทีไม่เข้าลักษณะวัสดุตามประเภทราย
จ่าย เช่น ถังขยะ ฯลฯ เป็นต้น ต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป

วัสดุอืน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย  ได้แก่  ค่าเสือ  กางเกง  ผ้า  รอง
เท้าบูท  หมวก  ฯลฯ  และอืนๆทีเกียวข้อง  ทีจําเป็นในการอํานวยความ
สะดวกและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น  แปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้า
ปู โต๊ะ ถ้วยชาม แก้วนํา จานรอง กระจกเงา นําดืม ฯลฯ ซึงโดยสภาพเมือ
ใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิงของทีมี
ลักษณะคงทนถาวร  รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่นค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการ  เช่น  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่ารับใช้ถ่ายเอกสาร  ค่าเบียประกัน  ค่าจ้างเหมาบริการเก็บและขน
ส่งขยะมูลฝอย  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 680,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 680,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 860,000 บาท

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 860,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  อิฐ  หิน  ปูน  ทราย  ปูน
ซีเมนต์  จอบ  เสียม  ขวาน  เลือย  ไม้  สี  ตะปู  เหล็กเส้น  ยาง
มะตอย  และวัสดุอืนทีเกียวข้อง  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 250,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบ
ครัว เช่น  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  33)

โครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างนักเรียน, นักศึกษาช่วงปิดภาค
เรียน ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  54)

โครงการจ้างนักเรียน, นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน เพือวางแผน
พัฒนาท้องถิน  เช่น  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ตามแผนพัฒนา
สามปี  หน้า  56)

โครงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน เพือวางแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขับเคลือนวิธีการสหกรณ์สู่
ชุมชน  เช่น  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  37)

โครงการขับเคลือนวิธีการสหกรณ์สู่ชุมชน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ เช่น  ค่า
วัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าเช่าเครืองเสียง  ค่าจัดสถาน
ที  ค่าตอบแทนกรรมการ  เงินรางวัล ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ตามแผนพัฒนาสาม
ปี  หน้า  53)

โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ “บําบัดทุกข์  บํารุง
สุข  แบบ ABC” เช่น  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าตอบ
แทนวิทยากร  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  55)

โครงการ “บําบัดทุกข์  บํารุงสุข  แบบ ABC” จํานวน 10,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 310,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับค่าเบียเลียง  ค่า
พาหนะ  ค่าทีพัก  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  ฯลฯ เป็น
ต้น  เช่น  ฯลฯ เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่
เยาวชน  เช่น  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  57)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้ม
แข็ง  เช่น  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  54)

โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสภาเด็ก เช่น  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่า
อาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ตามแผนพัฒนา
สามปี  หน้า  53)

โครงการสภาเด็ก จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนใช้
ระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เช่น  ค่า
วัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ฯลฯ  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  37)

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนใช้ระบบสหกรณ์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดทําแผน
ชุมชน  เช่น  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  96)

โครงการส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดทําแผนชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อย
โอกาส  เช่น  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  57)

โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเยาวชน เช่น  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่า
อาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ตามแผนพัฒนา
สามปี  หน้า  95)

โครงการวันเยาวชน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการภูมิปัญญาท้องถินกับการพัฒนา
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส เช่น  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครือง
ดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  35)

โครงการภูมิปัญญาท้องถินกับการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการให้ความรู้เกียวกับการ
นวดแผนไทยผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  เช่น  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่า
อาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ตามแผนพัฒนา
สามปี  หน้า  33)

โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้เกียวกับการนวดแผนไทยผู้พิการและผู้ด้อย
โอกาส

จํานวน 20,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันแม่แห่งชาติ เช่น  ค่า
วัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าเช่าเครืองเสียง  ค่าจัดสถาน
ที  ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ  (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  6.1)

โครงการวันแม่แห่งชาติ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันพ่อแห่งชาติ เช่น  ค่า
วัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าเช่าเครืองเสียง  ค่าจัดสถาน
ที  ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ  (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  6.1)

โครงการวันพ่อแห่งชาติ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันปิยมหาราช เช่น  ค่า
วัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าเช่าเครืองเสียง  ค่าจัดสถาน
ที  ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ  (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  78)

โครงการวันปิยมหาราช จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันครอบครัว  เช่น  ค่า
วัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าเช่าเครืองเสียง  ค่าจัดสถาน
ที  ค่าตอบแทนกรรมการ  เงินรางวัล ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (ตามแผนพัฒนาสาม
ปี  หน้า  6.1)

โครงการวันครอบครัว จํานวน 80,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 110,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ตามแผน
พัฒนาสามปี  หน้า  53)

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 20,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมหัตถกรรมจักสาน
พลาสติก เช่น  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  58)

โครงการอบรมหัตถกรรมจักสานพลาสติก จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมฝึกอาชีพให้แก่
ประชาชน เช่น  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  32)

โครงการอบรมฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน จํานวน 20,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้า
พรรษา  เช่น  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าเช่าเครือง
เสียง  ค่าจัดสถานที  ค่าตอบแทนกรรมการ  เงินรางวัล ฯลฯ  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  79)

โครงการจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมงานประเพณี
สงกรานต์  เช่น  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าเช่าเครือง
เสียง  ค่าจัดสถานที  ค่าตอบแทนกรรมการ  เงินรางวัล ฯลฯ  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  78)

โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 100,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 380,000 บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 380,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล  7 คน  เช่น  ค่า
วัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าเช่าเครืองเสียง  ค่าจัดสถาน
ที  ค่าตอบแทนกรรมการ  เงินรางวัล ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (ตามแผนพัฒนาสาม
ปี  หน้า  91)

โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล  7  คน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันฟุตซอล  เช่น  ค่า
วัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าเช่าเครืองเสียง  ค่าจัดสถาน
ที  ค่าตอบแทนกรรมการ  เงินรางวัล ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (ตามแผนพัฒนาสาม
ปี  หน้า  91)

โครงการจัดการแข่งขันฟุตซอล จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนสัมพันธ์
เทศบาลตําบลอ่างศิลา  เช่น  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่า
เช่าเครืองเสียง  ค่าจัดสถานที  ค่าตอบแทนกรรมการ  เงินรางวัล ฯลฯ  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  90)

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนสัมพันธ์เทศบาลตําบลอ่างศิลา จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดโดยสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาลตําบลอ่างศิลา   เช่น  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่า
เครืองดืม  ค่าเช่าเครืองเสียง  ค่าจัดสถานที  ค่าตอบแทนกรรมการ  เงิน
รางวัล ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  93)

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดโดยสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบล
อ่างศิลา

จํานวน 20,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 180,000 บาท
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ปริมาณงานถมสระกว้าง 8.00 ม. ลึก  ยาว 30 ม. ลึก 3.00 ม. และถมดิน
ประบพืนที ขนาดกว้าง 12.00 ม. ยาว 100 ม. สูง 1.80 ม.  (ตามแบบ
เทศบาลตําบลอ่างศิลากําหนด)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะทุ่งน้อย จํานวน 200,000 บาท

ปริมาณงานกว้าง 3.50 ม. ยาว 6.00 ม. สูง 2.40 ม.  พร้อมป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลตําบลอ่างศิลากําหนด)

โครงการบ้านท้องถินไทย เทิดไท้องค์ราชัน  80 พรรษา จํานวน 100,000 บาท

ปริมาณงาน  ยาว 160 ม. สูง 1.70 ม.  (ตามแบบเทศบาลตําบลอ่างศิลา
กําหนด)

โครงการก่อสร้างรัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 400,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 700,000 บาท

งบลงทุน รวม 700,000 บาท

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 700,000 บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้อง
ถิน  เช่น  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าเช่าเครือง
เสียง  ค่าจัดสถานที  ค่าตอบแทนกรรมการ  เงินรางวัล ฯลฯ  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  82)

โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการร่วมงานจัดงานบุญคูณลานกุ้มข้าว
ใหญ่ (จูมมณี)  เช่น  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าเช่า
เครืองเสียง  ค่าจัดสถานที  ค่าตอบแทนกรรมการ  เงินรางวัล ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  79)

โครงการร่วมงานจัดงานบุญคูณลานกุ้มข้าวใหญ่ (จูมมณี) จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตังพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้อง
ถิน  เช่น  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าเช่าเครือง
เสียง  ค่าจัดสถานที  ค่าตอบแทนกรรมการ  เงินรางวัล ฯลฯ  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  83)

โครงการจัดตังพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง  เช่น  ค่า
วัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าเช่าเครืองเสียง  ค่าจัดสถาน
ที  ค่าตอบแทนกรรมการ  เงินรางวัล ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (ตามแผนพัฒนาสาม
ปี  หน้า  78)

โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ เช่น เงินเพิมค่า
ครองชีพชัวคราว ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพานิชย์

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 1 อัตรา ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนการพานิชย์

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 121,920 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ของพนักงานเทศบาลทีควรได้รับตามที
ระเบียบกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพินิชย์

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 1 อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
พานิชย์

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 408,420 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 596,340 บาท

งบบุคลากร รวม 596,340 บาท

งานกิจการประปา รวม 796,340 บาท

แผนงานการพาณิชย์

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนืองมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (ตามแผนพัฒนาสาม
ปี  หน้า  41)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  39)

โครงการวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคุ้มครอง  ดูแล  บํารุงรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวดล้อม  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร (ตามแผนพัฒนาสามปี  หน้า  40)

โครงการคุ้มครอง  ดูแล  บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จํานวน 20,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุวัสดุการเกษตร  เช่น  สารเคมีป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว์  พันธุ์พืช  ปุ๋ย  พันสัตว์ปีกหรือสัตว์นํา  วัสดุเพาะ
ชํา  ฯลฯ  ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่
คงสภาพเดิมหรือสิงของทีมีลักษณะคงทนถาวร  รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกัน เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท

แผนงานการเกษตร
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เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าทีหรือสัตวแพทย์  ทีมาช่วยทําการ
ตรวจสัตว์และซากสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลเป็นการชัวคราว  อัตรา
เดือนละ  3,000.-บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการพา
นิชย์

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 36,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 36,000 บาท

งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 36,000 บาท

ค่าจัดซือปัมซัมเมอร์ส  พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 100,000 บาท

ครุภัณฑ์อืน

ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท

งบลงทุน รวม 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  อิฐ  หิน  ปูน  ทราย  ปูน
ซีเมนต์  จอบ  เสียม  ขวาน  เลือย  ไม้  สี  ตะปู  เหล็กเส้น  ยาง
มะตอย  และวัสดุอืนทีเกียวข้อง  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย์

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 60,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับค่าเบียเลียง  ค่า
พาหนะ  ค่าทีพัก  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  ฯลฯ เป็น
ต้น  เช่น  ฯลฯ เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพา
นิชย์

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการ  เช่น  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ    ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่ารับใช้ถ่ายเอกสาร    ค่าจ้างเหมาบริการ
จัดเก็บนําประปา  ค่าจ้างเหมาบริการจดมิเตอร์นําประปาหมู่บ้าน  ค่าจ้าง
เหมาบริการดูแลระบบนําประปา  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ  เป็น
ต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพานิชย์

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพันต่างๆ ของเทศบาลตําบลอ่าง
ศิลา  เช่น เงินสมทบ สปสช.ค่าบํารุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน สมทบทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานงบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีทีฉุกเฉินหรือสาธารณภัยเกิดขึน  หรือจํา
เป็นเร่งด่วนตามความเหมาะสม  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานงบกลาง

สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์  ในเขตเทศบาลตําบลอ่าง
ศิลา  จํานวน  3 คน ๆละ 500.-บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 18,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตามพระราชบัญญัติเงิน
ประกันสังคม  พ.ศ.2557 นายจ้าง และผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมฝ่ายละ 5 %  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 270,684 บาท

- ค่าชําระเงินต้น ก.ส.ท.โครงการก่อสร้างหอประชุมและสนาม
กีฬา  จํานวน 2  โครงการ  ปีที 6  สัญญาเลขที  543/151/2551  ลงวัน
ที  10  เมษายน  2551  จํานวน  119,047.-บาท
- ค่าชําระเงินต้น ก.ส.ท.โครงการก่อสร้างหอประชุมและสนาม
กีฬา  จํานวน 2  โครงการ  ปีที 7  สัญญาเลขที  543/151/2551  ลงวัน
ที  10  เมษายน  2551  จํานวน  96,624.-บาท
- ค่าชําระเงินต้น ธนาคารกรุงไทย  สาขาอุบลราชธานี  โครงการจัดซือ
ครุภัณฑ์พาหนะยานยนต์  จํานวน 4  รายการ  ตามเลขที
บัญชี  10002347164-6  ลงวัน
ที  30  พฤษภาคม  2551  จํานวน  180,000.-บาท

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 395,671 บาท

- ค่าชําระเงินต้น ก.ส.ท.โครงการก่อสร้างหอประชุมและสนาม
กีฬา  จํานวน 2  โครงการ  ปีที 6  สัญญาเลขที  543/151/2551  ลงวัน
ที  10  เมษายน  2551  จํานวน  824,109.-บาท
- ค่าชําระเงินต้น ก.ส.ท.โครงการก่อสร้างหอประชุมและสนาม
กีฬา  จํานวน 2  โครงการ  ปีที 7  สัญญาเลขที  543/151/2551  ลงวัน
ที  10  เมษายน  2551  จํานวน  846,532.-บาท
- ค่าชําระเงินต้น ธนาคารกรุงไทย  สาขาอุบลราชธานี  โครงการจัดซือ
ครุภัณฑ์พาหนะยานยนต์  จํานวน 4  รายการ  ตามเลขที
บัญชี  10002347164-6  ลงวัน
ที  30  พฤษภาคม  2551  จํานวน  1,626,000.-บาท

ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 3,296,641 บาท

งบกลาง รวม 4,880,996 บาท

งบกลาง รวม 4,880,996 บาท

งบกลาง รวม 4,880,996 บาท

แผนงานงบกลาง


