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

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  166,000  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานการเกษตร 

งานส่งเสริมการเกษตร                                                      รวม       155,000  บาท 
   งบด าเนินงาน                                                              รวม        85,000  บาท 
      ค่าใช้สอย                                                                       รวม        65,000  บาท 
    1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
  1.1 โครงการปลูกพืชทางเลือก           จ านวน          10,000   บาท
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปลูกพืชทางเลือก 
      โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร  
      ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
      เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
  - เป็นไปตามตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 164  
      ล าดับที่ 3 (ส านักงานปลัด) 

 1.2 โครงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อการเกษตร           จ านวน          30,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาปรับปรุง 
      คุณภาพดินเพ่ือการเกษตร โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
      ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
      และเครื่องดื่ม ฯลฯ  
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
      เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 164 ล าดับที่ 4  
      (ส านักงานปลัด) 
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 1.3 โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ          จ านวน          10,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด าเนินโครงการส่งเสริมการผลิต 
      ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุและอุปกรณ์   
      ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
      ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม            
      ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
  - เป็นไปตามตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 164  
      ล าดับที่ 2 (ส านักงานปลัด) 

 1.4 ศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลแม่อ้อ จ านวน          15,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของศูนย์บริการและ 
      ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลแม่อ้อ โดยมีค่าใช้จ่าย  
      ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ค่าอาหาร อาหารว่างและ  
      เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ  
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
      เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม/ 
      เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า42 - 43 ล าดับที่ 1 (ส านักงานปลัด) 

 ค่าวัสดุ                                                                          รวม         20,000  บาท 
 1. วัสดุการเกษตร จ านวน   20,000   บาท 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทางการเกษตร  
      เช่น พันธุ์พืช เมล็ดพันธุ์ต่างๆ ปุ๋ย กระถาง  สปริงเกอร์   
      ถังน้ าผลิตปุ๋ยชีวภาพ ต้นไม้ ฯลฯ  
  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
      ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536   
      ลงวันที่  19  มีนาคม  2561 
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
      ลงวันที่  24  มกราคม  2561 
  - เป็นไปตามตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2561) หน้า 176  
      ล าดับที่ 1 (ส านักงานปลัด)  
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   งบเงินอุดหนนุ                                                             รวม        70,000   บาท 
      เงินอุดหนุน                                                                    รวม         70,000  บาท 
    เงินอุดหนุนเอกชน  
  1. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11    จ านวน   30,000   บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ าแม่อ้อ 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
      ว 3616 ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
      ว 1791 ลงวันที่  3  เมษายน  2560   
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม/ 
      เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  หน้า 12 ล าดับที่ 1 (ส านักงานปลัด) 

 2. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10    จ านวน   30,000   บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ าแม่แก้ว 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616   
      ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว     
      1791 ลงวันที่  3  เมษายน  2560   
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม/ 
      เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  หน้า 13 ล าดับที่ 2 (ส านักงานปลัด) 

 3. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5             จ านวน   5,000   บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการบริหารจัดการเหมืองฝาย 
      ประจ าน้ าคาว   
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616   
      ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
      ว 1791 ลงวันที่  3  เมษายน  2560   
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 197  ล าดับที่ 3 (ส านักงานปลัด) 
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 4. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2        จ านวน    5,000   บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ าหนองผา   
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616   
      ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
      ว 1791 ลงวันที่  3  เมษายน  2560   
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 198  ล าดับที่ 4  
      (ส านักงานปลัด) 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้                                             รวม         11,000  บาท 
   งบด าเนินงาน                                                              รวม        11,000  บาท 
      ค่าใช้สอย                                                                       รวม        11,000  บาท 
    1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
  1.1 โครงการปลูกต้นไม้แด่ผู้วายชนม์           จ านวน          10,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปลูกต้นไม้แด่ผู้วายชนม์ 
      โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าไม้ผล ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
       ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
      เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม/ 
      เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 หน้า 44 ล าดับที่ 1 (ส านักงานปลัด) 

 1.2 โครงการรณรงค์ใช้น้ าอย่างประหยัด           จ านวน           1,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการด าเนินโครงการรณรงค์การใช้น้ า 
      อย่างประหยัด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
      เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 169 ล าดับที่ 3  
      (ส านักงานปลัด)  


