
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา

อําเภอ แม่สาย   จังหวัดเชียงราย
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ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 990,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 990,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 960,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 960,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 200,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ดังนี
   1. โครงการบริหารจัดการศูนย์ ศป.ปส.เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
   2. โครงการฝึกอบรมผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
   3. โครงการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดเชิงรุก
   4. โครงการการศึกษาเพือต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนัก
เรียน (DARE)
   5. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจสําหรับแกนนํา
เยาวชน (To Be Number One)
   6. โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
   7. โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพือคัดกรองปัญหายาเสพติด
ในหมู่บ้าน
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลตําบลเวียงพางคํา (ศป.ปส.ทต.เวียงพาง
คํา) ได้แก่ การฝึกอบรม การรณรงค์ประชาสัมพันธ์และการศึกษาดูงาน
ของคณะกรรมการและคณะทํางาน ศป.ปส.ทต.เวียงพาง
คํา เช่น การอบรม/ให้ความรู้เพือต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนัก
เรียน (D.A.R.E.) การจัดตังและส่งเสริมสนับสนุน การดําเนิน
งาน/กิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE เทศบาลตําบลเวียง
พางคํา สนับสนุนกิจกรรมการบําบัด/ฟืนฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด และ
กิจกรรมส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบําบัดฟืนฟู (ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว4072 ลงวันที 15
 กรกฎาคม 2559) ค่ายปรับเปลียนพฤติกรรม กลุ่มเสียง และสนับสนุน
กิจกรรมอืนๆ ตามหนังสือสังการของศูนย์อํานวยการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงราย ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอําเภอแม่สาย โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าลง
ทะเบียน ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่านํา
ดืม ค่านําแข็ง ค่าเบียเลียง ค่าป้ายและสือประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าทีพัก ค่า
ยานพาหนะ ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ค่าจ้างเหมาจัดสถานที ค่าจ้าง
เหมาการแสดงค่ารางวัลการประกวด ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าอัดภาพ ค่าขยาย
ภาพ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจัดทําคู่มือในการอบรม ค่าจัดทํา
ใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าตอบแทนพิธีกร
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่า
เบียเลียง ค่าทําความสะอาดสถานที  ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้อง
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.3
/ว1102 ลงวันที 1 กรกฎาคม 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที 4 ธันวาคม 2560
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 การรักษา
ความมันคงและความสงบเรียบร้อย  แผนงานความเข้มแข็งของ
ชุมชน ลําดับที  1,2,5,6,7,8,11 หน้า 121 -125)
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกประชาธิปไตยและการ
มีส่วนร่วมของประชาชน

จํานวน 190,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ดังนี
  1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประชาคมและคณะกรรมการชุมชน
ตําบลเวียงพางคําสัญจร
  2. โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถินไทย
  3. โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล
  4. โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้เพือประชาชน
  5. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ด้าน
กฎหมาย 
  6. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
  7. โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร
  8. โครงการเยาวชนต้นกล้าความดีต่อต้านคอร์รัปชัน
  9. โครงการพัฒนาตู้โปร่งใสใส่ใจประชาชน
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมการสร้างจิตสํานึก
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามแผนปฏิบัติการ อปท
.ต้นแบบการป้องกันการทุจริต,การจัดฝึกอบรม ประชุมชีแจงทําความเข้า
ใจ เพือสร้างทัศนคติและจิตสํานึกในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดย
เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน   และกิจกรรมโครงการอืนที
เกียวข้อง โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าจัดทําเอกสาร ค่า
กระเป๋าเอกสาร ค่าป้ายและเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าสถาน
ที ค่าจ้างเหมาจัดสถานทีและไฟฟ้า ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าโล่รางวัล ค่าจัด
ทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าจ้างเหมาการแสดง ค่า
จ้างเหมาจัดบูธ ค่าเช่าทีพัก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ค่า
ผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบียเลียง ค่าวัสดุกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0810.7/ ว 6768  ลงวัน
ที 29 พฤศจิกายน 2560 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
.2557,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การแข่งขันกีฬาและการส่งตัวนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที  9 ธันวาคม ธันวาคม 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานความเข้มแข็งของ
ชุมชน  แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน ลําดับที  1- 9 หน้า 173 -
 176)
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานส่งเสริมอาชีพ พัฒนากลุ่มอาชีพสู่มาตรฐานสากล
และการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ

จํานวน 190,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ดังนี
   1. โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้สร้างความมันคงของครอบครัว
   2. โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรี
   3. โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
   4. โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมสําหรับเด็กและเยาวชน
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงและส่งเสริม
1) การประกอบอาชีพของประชาชนเพือให้ประชาชนได้เพียงพอต่อการ
ดํารงชีวิตและสามารถพึงพาตนเองได้อย่างยังยืนและกิจกรรมโครงการอืน
ทีเกียวข้อง โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าจัดทําเอกสาร ค่า
กระเป๋าเอกสาร ค่าป้ายและเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าสถาน
ที ค่าจ้างเหมาจัดสถานทีและไฟฟ้า ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าโล่รางวัล ค่าจัด
ทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าจ้างเหมาการแสดง ค่า
จ้างเหมาจัดบูธ ค่าเช่าทีพัก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ค่า
ผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบียเลียง ค่าวัสดุกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
2) กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ จัดทําฐานข้อมูลสินค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชน จัดทําสือประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ส่งเสริมช่องทางการ
ตลาด สนับสนุนสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรอาชีพ การพัฒนา
ทักษะบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน เป็นอัตลักษณ์ชุมชน เป็นต้น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 3 การ
พัฒนาเศรษฐกิจ แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน  ลําดับที  2- 5
 หน้า  126 - 127)
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ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ดังนี
  1. โครงการชุมชนต้นแบบความพอเพียง
  2. โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
1)การดําเนินกิจกรรมการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และจัดตังเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้น
แบบของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา และการฝึกอบรมศึกษาดูงาน
2)การดําเนินกิจกรรมประกวดชุมชนต้นแบบ หน้าบ้านน่ามอง ชุมชนน่า
อยู่ และจัดตังเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบของเทศบาลตําบลเวียงพาง
คํา โดยการฝึกอบรม ประชุมชีแจงการแลกเปลียนเรียนรู้ระหว่างหน่วย
งาน
มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าป้ายและสือประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่า
จัดทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าจ้างเหมาจัดสถานที
และไฟฟ้า ค่าจ้างดนตรี ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าจ้างเหมาจัดบูธ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าจ้างเหมาจัดทํานิทรรศการบัญชีครัวเรือนในชุมชน ค่าตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบียเลียง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที
พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0891.4/ว 1659  ลงวันที 24 สิงหาคม 2560,ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 3 การ
พัฒนาเศรษฐกิจ แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน  ลําดับที 6,7
 หน้า 128 -129)

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและแกนนําองค์กร
ชุมชน

จํานวน 200,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
   - โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและแกนนําองค์กรภาค
ประชาชน
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการการจัดตังชุมชนและการสรรหาคณะ
กรรมการชุมชน การฝึกอบรมเครือข่ายการพัฒนาระดับชุมชน การสร้าง
สังคมชุมชนสมานฉันท์ และการศึกษาดูงานท้องถินอืนฯลฯ โดยมีค่าใช้
จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่านํา
ดืม ค่านําแข็ง ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าป้ายและสือประชา
สัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดทําใบรับรอง/เกียรติ
บัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าจ้างเหมาจัดสถานทีและไฟฟ้า ค่าเช่าเครือง
เสียง ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอัดภาพ ค่า
ขยายภาพ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่า
เบียเลียง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าจ้างทํารูปเล่มคู่มือในการอบรม  ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน ลําดับที 12 หน้า 178)

วันทีพิมพ์ : 21/9/2561  20:01:24 หน้า : 5/7



ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลตําบลเวียงพาง
คํา

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
     - โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลตําบล
เวียงพางคํา
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ได้แก่ การเสวนา/การอบรม/สัมมนาแลกเปลียน/การศึกษาดูงาน
ชุมชนทีประสบผลสําเร็จของเจ้าหน้าที คณะกรรมการ และสมาชิกกอง
ทุน โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าวัสดุเชือเพลิง
และหล่อลืน
ค่าเช่าทีพัก ค่าของทีระลึก ค่าป้ายและสือประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาจัดสถานที ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่ากระเป๋า
เอกสาร ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจัดทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบ
ประกาศ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่า
เบียเลียง  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว 4295 ลงวัน
ที 3 สิงหาคม 2560 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 1
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ลําดับ
ที 1 หน้า 100)

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดําเนินงานศูนย์สาธิตการตลาด ร้านค้ากลุ่ม
องค์กรอาชีพเทศบาลตําบลเวียงพางคํา

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
   -  โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรอาชีพและองค์กรอาชีพเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการแลกเปลียนเรียนรู้ระหว่าง
หน่วยงาน โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรมอาชีพ ค่าจัดทําเอกสาร ค่าป้ายและสือประชาสัมพันธ์ ค่าของที
ระลึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุเชือ
เพลิงและหล่อลืน ค่าเช่าทีพัก ค่าจ้างเหมาจัดสถานที ค่าอัดภาพ ค่าขยาย
ภาพ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าจัดทําใบรับรอง/เกียรติ
บัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบีย
เลียง  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 3 การ
พัฒนาเศรษฐกิจ แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน  ลําดับที 1 หน้า 126)
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ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลือนงานฌาปนกิจ
สงเคราะห์เทศบาลตําบลเวียงพางคํา

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
   -  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลือนการฌาปนกิจ
สงเคราะห์เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลือนงาน
การฌาปนกิจสงเคราะห์เทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่านําดืม ค่านําแข็ง ค่าป้ายและสือ
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาจัดสถานที ค่าอัด
ภาพ ค่าขยายภาพ ค่าจัดทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างทํารูปเล่มคู่มือในการจัดอบรม ค่า
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบียเลียง ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 1
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  แผนงานความเข้มแข็งของ
ชุมชน  ลําดับที  2  หน้า 100)

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดอําเภอแม่สาย

จํานวน 30,000 บาท

อุดหนุน ศป.สป.อ.แม่สาย ตามโครงการบริหารจัดการแบบ
บูรณาการ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อําเภอแม่
สาย ตังไว้ 30,000.-บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  บัญชีอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน  ยุทธศาสตร์ที 2 การรักษาความมันคงและความสงบเรียบ
ร้อย แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน ลําดับที 1 หน้า 198)
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