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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 
อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  365,000  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งของชุมชน                      รวม       365,000  บาท 
   งบด าเนินงาน                                                              รวม       345,000  บาท 
      ค่าใช้สอย                                                                รวม      345,000  บาท 
   1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
 1.1 โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ            จ านวน          40,000   บาท
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ  
      โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ การจัดนิทรรศการ 
      เฉลิมพระเกียรติฯ และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในโครงการ 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
      ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม 
      การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยว   
      กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 154 ล าดับที่ 3  
      (ส านักงานปลัด) 

 1.2 โครงการจัดอบรมอาชีพเสริมให้กับประชาชนในต าบลแม่อ้อ จ านวน    50,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดอบรมอาชีพเสริม 
      ให้กับประชาชนในต าบลแม่อ้อ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
      ค่าด าเนินการฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
      ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
      และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
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  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
      เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 163 ล าดับที่ 1  
       (ส านักงานปลัด) 

 1.3 โครงการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล หรือของทางราชการ จ านวน    20,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการด าเนินการ 
      ตามนโยบายของรัฐบาล หรือของทางราชการ  เช่น กิจกรรมป้องกัน 
      และแก้ไขปัญหายาเสพติด การวางและปรับปรุงผังเมืองรวม  
      เมือง/ชุมชนและการวางผังชุมชน กิจกรรมการจัดท าแนวเขต 
      การปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กิจกรรมการก าจัด 
      ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน  าเสีย ฯล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
      ค่าด าเนินการฝึกอบรม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเอกสาร  
      ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
      เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 154 ล าดับที่ 2 
      (ส านักงานปลัด) 

 1.4 โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนต าบลแม่อ้อ จ านวน       150,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการบริหารจัดการ 
      ขยะในชุมชนต าบลแม่อ้อ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
      ค่าด าเนินการฝึกอบรม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเอกสาร  
      ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
      เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 168 ล าดับที่ 2 
      (ส านักงานปลัด)  
 1.5 โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีในต าบลแม่อ้อ จ านวน   10,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกันแก้ไขปัญหา 
      ความรุนแรงต่อเด็กสตรีในต าบลแม่อ้อ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
      ค่าด าเนินการฝึกอบรม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเอกสาร  
      ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
  - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
       เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
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  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 160 ล าดับที่ 4 
      (ส านักงานปลัด) 

 1.6 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน    10,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกันและ 
      แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าบ าบัด 
      ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา ค่าใช้จ่ายในการตั งจุดตรวจ ค่าฝึกอบรม  
      โครงการที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ค่าเอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
      ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ  
  - ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
      ที่ มท  0810.3/ว 1102 ลงวันที่ 1  กรกฎาคม  2557  
  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
      ที่ มท 0810.3/ว 2378 ลงวันที่ 3  พฤศจิกายน  2558  
  - เป็นไปตามหนังสือ มท.0808.2/ว 2989 ลงวันที่  31  พฤษภาคม   
      2560  
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 158 ล าดับที่ 2  
      (ส านักงานปลัด)  

 1.7 โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ จ านวน    10,000   บาท 
      พอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนา 
      อาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  
      โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าด าเนินการฝึกอบรม ค่าวิทยากร  
      ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
      ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
      เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  หน้า 164 ล าดับที่ 1  
        (ส านักงานปลัด) 
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 1.8 โครงการอบรมครอบครัวสัมพันธ์ จ านวน    10,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมครอบครัวสัมพันธ์ 
      โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าด าเนินการฝึกอบรม ค่าวิทยากร  
      ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
      ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
      เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  หน้า 154 ล าดับที่ 1 (ส านักงานปลัด) 

 1.9 โครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้กับคณะกรรมการ จ านวน    15,000   บาท 
           หมู่บ้าน 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมส่งเสริมและ 
      สนับสนุนให้ความรู้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน  เช่น การอบรมให้ความรู้ 
      เกี่ยวกับแผนชุมชน อ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีค่าใช้จ่าย 
      ประกอบด้วย ค่าด าเนินการฝึกอบรม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
      ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชา 
      สัมพันธ์ ฯลฯ 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
      เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม/ 
      เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 หน้า 48 ล าดับที่ 1 (ส านักงานปลัด) 

 1.10 โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน จ านวน    30,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการออกหน่วย 
      เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน เช่น การออกหน่วย อบต.  
      เคลื่อนที่พบประชาชนในการให้บริการแก่ประชาชน 
      นอกสถานที่ท าการปกติ  การจัดเวทีประชาคมเพ่ือรับฟัง 
      ความคิดเห็นของประชาชน การทบทวนแผนชุมชน  
      การให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ที่เก่ียวข้อง การฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า  
      การท าหมันสุนัขและแมว  การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ฯลฯ  
      โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
      ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
      เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 183 ล าดับที่ 1 (ส านักงานปลัด) 
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   งบเงินอุดหนนุ                                                             รวม        20,000  บาท 
     เงินอุดหนุน                                                              รวม        20,000  บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ  
 1. อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรแม่อ้อ  จ านวน        20,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสถานีต ารวจภูธรแม่อ้อ 
      ตามโครงการสนับสนุนชุมชนเข้มแข็งต่อต้านยาเสพติดต าบลแม่อ้อ  
      โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าฝึกอบรม ค่าวิทยากร  
      ถ่ายเอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
      เป็นต้น  
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
      ว 3616 ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
      ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่  3  เมษายน  2560   
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 193 ล าดับที่ 2  
      (ส านักงานปลัด) 
 
   
 


