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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน รวม 1,573,000  บาท
งบด าเนินการ รวม 315,000       บาท

1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  (ยอดรวม) ตั้งไว้ 315,000       บาท

ค่าใช้สอย  (ยอดรวม) ตั้งไว้ 315,000       บาท

1.1  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่น ๆ  (ยอดรวม) ต้ังไว้ 315,000        บาท

1.    โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มพฒันาสตรี ต้ังไว้ 40,000         บาท

      เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวนัแม่ของกลุ่มพฒันาสตรี

      ต าบลแม่อ้อ

      ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

2.    โครงการครอบครัวสัมพนัธ์ ต้ังไว้ 10,000         บาท

      เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวสัมพนัธ ์ของ อบต.แม่อ้อ

      ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

3.    โครงการปอ้งกันแก้ไขปญัหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีฯ ต้ังไว้ 10,000         บาท

      เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการปอ้งกันแก้ไขปญัหาความรุนแรงต่อ

      เด็กและสตรีในต าบลแม่อ้อ
      ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558
4.    โครงการบ าเพญ็ประโยชน์ของผู้ควบคุมความประพฤติ ต้ังไว้ 5,000           บาท
      เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการบ าเพญ็ประโยชน์ผู้ควบคุมความประพฤติ
      บ าเพญ็ประโยชน์สาธารณะ
      ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558
5.    โครงการ อบต.แม่อ้อ พบประชาชน ต้ังไว้ 30,000         บาท
      เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.แม่อ้อ พบประชาชน ในการจัดท า
      ประชาคมหมู่บา้น เพื่อจัดท าแผนพฒันาหมู่บา้น การจัดแสดงนิทรรศการ
      การใหค้วามรู้ในด้านต่างๆ การใหบ้ริการประชาชน ฯลฯ
      ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558
6.    โครงการส่งเสริมการพฒันาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ต้ังไว้ 50,000         บาท
      เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการพฒันาอาชีพ เพื่อสร้างความ
      เข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
      ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558
7.    โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ต้ังไว้ 10,000         บาท
      เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
      ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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8.    โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และปกปอ้งสถาบนัส าคัญของชาติ ต้ังไว้ 10,000         บาท
      เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และปกปอ้ง
      สถาบนัของชาติ ปลูกจิตส านึกในการรักชาติ และมีความสามัคคี
      ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558
9.    โครงการแม่อ้อน่าอยู่ ต้ังไว้ 100,000        บาท
      เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น การประกวดหมู่บา้นพฒันา
      ดีเด่น หมู่บา้นสวยงาม การแสดงสินค้า การแสดงศิลปวฒันธรรม เปน็ต้น
      ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558
10. โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ต้ังไว้ 50,000         บาท
      เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
      ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

งบลงทนุ รวม 298,000       บาท
2. หมวดค่าครภุณัฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง  (ยอดรวม) ตั้งไว้ 298,000       บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง
2.1 โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม อบต.แม่อ้อ ตัง้ไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุม อบต.แม่อ้อ ปริมาณงานกวา้ง 12.00 เมตร
ยาว 24.00 เมตร สูง 4.00 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 288 ตารางเมตร
ตามแบบที่ อบต.ก าหนด  พร้อมปา้ยโครงการจ านวน 1 ปา้ย
ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี2558

2.2 โครงการหอกระจายข่าวประจ าหมู่บา้น หมู่ที่ 16 ตัง้ไว้ 98,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือและติดต้ังเคร่ืองกระจายเสียงประจ าหอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บา้นประกอบด้วย
1. ไมโครโฟนชนิดมีสาย จ านวน 2 ตัว
2. ฮอร์นขนาด 50 W  จ านวน 6 ตัว
3. แอมป ์1,000 W จ านวน 1 ตัว
4. สายคอร์ปโว ขนาด 0.90 ม.ม จ านวน 800 เมตร
ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี2558

งบเงนิอุดหนุน รวม 960,000       บาท
3. หมวดเงนิอุดหนุน  (ยอดรวม) ตั้งไว้ 960,000       บาท

เงนิอุดหนุนส่วนราชการ
3.1  อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพาน  ตามโครงการจัดงานรัฐพธิ ี

งานประเพณี  และวฒันธรรม ประจ าป ี2558 ต้ังไว้ 78,750         บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพธิ ี และงานประเพณีต่าง ๆ 
เช่น  งานวนัปยิะมหาราช  งานพอ่ขุนเม็งราย  งานปา๋เวณีปี๋ใหม่เมือง
งานทานหาแม่ฟา้หลวง  งานวนัเฉลิมพระชนมพรรษาฯ  เปน็ต้น
ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558
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3.2  อุดหนุนชมรมลูกเสือชาวบา้นอ าเภอพานตามโครงการฝึกอบรมทบทวน

ลูกเสือชาวบา้น อ าเภอพาน ต้ังไว้ 16,250         บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบา้น
อ าเภอพาน  ประจ าป ี 2558
ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

3.3  อุดหนุน ศพส.จังหวดัเชียงราย ตามโครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา ต้ังไว้ 50,000         บาท
ยาเสพติด จังหวดัเชียงราย
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดจัดกิจกรรมปอ้งกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวดัเชียงราย  ประจ าป ี 2558
ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

3.4  อุดหนุน ศพส. อ าเภอพาน ตามโครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา ต้ังไว้ 20,000         บาท
ยาเสพติด อ าเภอพาน
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดจัดกิจกรรมปอ้งกันและปราบปรามยาเสพติด
อ าเภอพาน  ประจ าป ี 2558
ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

3.5  อุดหนุนสถานีต ารวจภธูรแม่อ้อ  ตามโครงการสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง
ต่อต้านยาเสพติด ต้ังไว้ 10,000         บาท
เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนชุมชนเข้มแข็งต าบลแม่อ้อ
ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

3.6  อุดหนุนสถานีต ารวจภธูรแม่อ้อ  ตามโครงการสกัดกั้นผู้ค้ารายย่อย
และรายใหญ่ในการแพร่ระบาดของยาเสพติด ต้ังไว้ 10,000         บาท
เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการสกัดกั้นผู้ค้ารายย่อยและรายใหญ่ในการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดต าบลแม่อ้อ
ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

เงนิอุดหนุนกิจการที่เปน็สาธารณประโยชน์
3.7  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น  ตามโครงการแม่อ้อน่าอยู่ ต้ังไว้ 700,000        บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนใหค้ณะกรรมการหมู่บา้น จ านวน 20 หมู่บา้น
เพื่อน าไปพฒันาหมู่บา้นด้านสาธารณูปโภค-สาธาณูปการ  ด้านส่ิงแวดล้อม
ด้านสาธาณสุข ฯลฯ
ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

3.8  อุดหนุนกลุ่มจักสาน หมู่ที่ 1 ต้ังไว้ 5,000           บาท
เพื่ออุดหนุนวสิาหกิจชุมชนกลุ่มจักสาน หมู่ที่ 1
ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

3.9  อุดหนุนกลุ่มเย็บผ้าอุตสาหกรรม หมู่ที่ 8 ต้ังไว้ 5,000           บาท
เพื่ออุดหนุนวสิาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าอุตสาหกรรม หมู่ที่ 8
ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558
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3.10  อุดหนุนกลุ่มปุ๋ยอัดเม็ด หมู่ที่ 13 ต้ังไว้ 5,000           บาท

เพื่ออุดหนุนวสิาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยอัดเม็ด หมู่ที่ 13
ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

3.11  อุดหนุนกลุ่มทอเส่ือกก หมู่ที่ 14 ต้ังไว้ 5,000           บาท
เพื่ออุดหนุนวสิาหกิจชุมชนกลุ่มทอเส่ือกก หมู่ที่ 14
ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

3.12  อุดหนุนกลุ่มทอผ้าสตรี หมู่ที่ 15 ต้ังไว้ 5,000           บาท
เพื่ออุดหนุนวสิาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าสตรี หมู่ที่ 15
ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

3.13  อุดหนุนกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ หมู่ที่ 17 ต้ังไว้ 5,000           บาท
เพื่ออุดหนุนวสิาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ หมู่ที่ 17
ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

3.14  อุดหนุนกลุ่มพรมเช็ดเทา้ หมู่ที่ 18 ต้ังไว้ 5,000           บาท
เพื่ออุดหนุนวสิาหกิจชุมชนกลุ่มพรมเช็ดเทา้ หมู่ที่ 18
ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

3.15  อุดหนุนกลุ่มโรงสีข้าวชุมชน หมู่ที่ 16 ต้ังไว้ 5,000           บาท
เพื่ออุดหนุนวสิาหกิจชุมชนกลุ่มโรงสีข้าวชุมชน หมู่ที่ 16
ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

3.16  อุดหนุนกลุ่มปั่นฝ้ายพื้นเมือง หมู่ที่ 14 ต้ังไว้ 5,000           บาท
เพื่ออุดหนุนวสิาหกิจชุมชนกลุ่มปั่นฝ้ายพื้นเมือง หมู่ที่ 14
ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

3.17  อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุต าบลแม่อ้อ เขต 1 ต้ังไว้ 10,000         บาท
เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุต าบลแม่อ้อ เขต 1
ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

3.18  อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุต าบลแม่อ้อ เขต 2 ต้ังไว้ 10,000         บาท
เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุต าบลแม่อ้อ เขต 2
ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

3.19  อุดหนุนสภาองค์กรชุมชนต าบลแม่อ้อ ต้ังไว้ 10,000         บาท
เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของสภาชุมชนต าบลแม่อ้อ
ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

………………………………………………….


