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

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  20,659,052  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษี
จัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานงบกลาง 

งบกลาง                                                                     รวม     20,659,052  บาท 
   งบกลาง                                                                  รวม     20,659,052  บาท 
      งบกลาง                                                                       รวม     20,659,052 บาท 
    1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม           จ านวน        153,300    บาท
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมแทน 
      พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 17 อัตรา อัตราร้อยละ 5  
      ของค่าจ้างชั่วคราว/ค่าตอบแทน/พชค./รายเดือน  
  - เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด 
      ที่ มท 0809.5/ว 9  ลงวันที่  22  มกราคม  2557  
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533  
  - เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
      ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81  ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2557 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 155 ล าดับที่ 5 
      (ส านักงานปลัด 

 2. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ           จ านวน    15,565,200    บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 1,979 ราย ตามช่วงอายุ ดังนี้ 
      1. ช่วงอายุ 60 - 69 ปี จ านวน 1,217 ราย ๆ ละ 600 บาทต่อเดือน  
        รวม 12 เดือน 
      2. ช่วงอายุ 70 - 79 ปี จ านวน 507 ราย ๆ ละ 700 บาทต่อเดือน  
                  รวม 12 เดือน 
     3. ช่วงอายุ 80 - 89 ปี จ านวน 215 ราย ๆ ละ 800 บาทต่อเดือน        
                  รวม 12 เดือน 
 



170 
 

     4. ช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไป จ านวน 40 ราย ๆ ละ 1,000 บาทต่อเดือน  
                  รวม 12 เดือน 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย   
      เงินเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552  
      รวมถึงหนังสือสั่งการที่  เกี่ยวข้อง และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ย  
      ยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ 
      ว 2076 ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทาง  
      การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุด 
      หนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทาง 
      สังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัด 
      สวัสดิการทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ 
      ผู้สูงอายุ  
  - เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  
      เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 40 - 41 ล าดับที่ 1  
      (ส านักงานปลัด)  

 3. เบี้ยยังชีพคนพิการ          จ านวน     3,744,000    บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิ 
      ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดที่ได้แสดงความจ านงโดยการข้ึนทะเบียน  
      เพ่ือขอรับเงินเบี้ยความพิการห้วงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว  
  - เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน 
      เบี้ยยังชีพความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ 
      ว 2076 ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้ง 
      งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป  
    เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม 
      ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ 
      ทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ  
  - เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 159  
      ล าดับที่ 2 (ส านักงานปลัด) 
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 4. เบี้ยยังผู้ป่วยเอดส์          จ านวน       600,000    บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
     ในต าบลแม่อ้อ ตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร  
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์  
      เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และข้อ 17  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ 
      ว 2076 ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้ง 
      งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน 
      ทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม 
      ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ 
      ทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ  
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 159 ล าดับที่ 3  
      (ส านักงานปลัด)  
 5. เงินส ารองจ่าย          จ านวน       200,000    บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจ าเป็นเร่งด่วน ซึ่งไม่สามารถ 
      คาดการณ์ล่วงหน้าได้ การเผชิญเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ ตลอดทั้งปี  
      และให้น าเงินส ารองจ่ายไปใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย 
      เกิดข้ึนหรือเพ่ือป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน 
      เป็นส่วนรวมเท่านั้น   
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วย 
      เหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
      พ.ศ.2560 
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ 
      ว 667 ลงวันที่  12  มีนาคม  2545  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ 
      ว 0684 ลงวันที่  8  กุมภาพันธ์  2560  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215   
      ลงวันที่  6  มิถุนายน  2559 
  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
      ที่ มท 0891.2/ว 76 ลงวันที่ 13  มกราคม  2558  
  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
      ที่ มท 0810.4/ว 526  ลงวันที่  8  มีนาคม  2560 
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากท่ี มท 0810.4/ 
      ว 1064 ลงวันที่  31  พฤษภาคม  2560  
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  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
      ที่ มท 0810.4/ว 1173 ลงวันที่  15  มิถุนายน  2560 
  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
      ที่ มท 0810.4/ว 1520 ลงวันที่  2  สิงหาคม  2560 
  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
      ที่ มท 0808.2/ว 2145  ลงวันที่  11  ตุลาคม  2560 
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ 
      ว 6768 ลงวันที่ 29  พฤศจิกายน  2560 
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ 
      ว 608 ลงวันที่  5  มีนาคม  2561 
  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
      ที่ มท 0810.4/ว 1077  ลงวันที่  17  เมษายน  2561          
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 188 ล าดับที่ 1 
       (ส านักงานปลัด)  

 6. รายจ่ายตามข้อผูกพัน          จ านวน       396,552    บาท 
  6.1 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่อ้อ    
                                                  จ านวน    150,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่อ้อ  
      ในอัตราร้อยละ 40 ของจ านวนเงินจัดสรรงบประมาณ 
      ตามรายหัวประชากรของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   
  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
      เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครอง 
      ส่วนท้องถิ่น ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน 
      สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2557 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 153  
      ล าดับที่ 3 (ส านักงานปลัด) 
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  6.2 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ( กบท.)                                              
                                            จ านวน   246,552   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น   
      (กบท.) ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับเฉพาะเงินรายได้  
      ไม่รวมเงินกู้ เงินอุดหนุน  
  - เป็นไปตามหนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
      ส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่  12  กรกฎาคม  2560 
  - เป็นไปตามหนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
      ส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่  12  กรกฎาคม  2560 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 156 ล าดับที่ 7  
      (ส านักงานปลัด)  


