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ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 700,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 700,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 700,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 600,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริและพระราชเสาวนีย์เกียว
กับการอนุรักษ์ฟืนฟูป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

จํานวน 200,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  ดังนี
1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ความเข้าใจเรืองหญ้าแฝก 
และพืชยึดหน้าดินกับการอนุรักษ์ดินและนําให้ประชาชนในพืนทีเสียงภัย
ธรรมชาติ
2.โครงการเพิมพืนทีสีเขียว เมืองแห่งต้นไม้ (City of Trees)
3.โครงการปลูกป่าใจเรา บรรเทาโลกร้อน
4.โครงการเทศบาลร่วมใจลดปริมาณการใช้พลังงาน
5.โครงการถนนสวยด้วยชุมชน
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา อนุรักษ์ ฟืนฟูแหล่งนํา ป่าไม้ แม่นํา คู
คลองและอนุรักษ์ ฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม เพือมุ่งสู่เมือง
คาร์บอนตํา (Low Carbon City) การพัฒนาบูรณะฟืนฟูสภาพแวดล้อม
เป็นการสร้างเสริมศักยภาพด้านการพัฒนา ปรับปรุงสร้างเสริมความ
รู้ ความเข้าใจ การจัดตังกลุ่มเครือข่าย ด้านการจัดการ การดูแลรักษาสิง
แวดล้อมเมือง การเพิมพืนทีสีเขียวในเขตชุมชน การดูแลรักษาป่า แม่
นํา คูคลอง พืนทีขอบคันตลิง ทางระบายนําอืน หรือพืนทีเสียงทีจะถูกนํา
กัดเซาะ การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การกระตุ้น
เตือน เสริมสร้างจิตสํานึก ตลอดจนการสนับสนุนการดําเนินงานตามแนว
พระราชดําริและพระราชเสาวนีย์เกียวกับการอนุรักษ์ฟืนฟู
ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมจัดฝึกอบรม จัดประชุม การจัดตังกลุ่มเครือข่ายเฝ้าดูแลเกียวกับ
การดูแลสิงแวดล้อม การศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมนําร่อง การปรับปรุง
แก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ การติดตามประเมินผล และ
กิจกรรมอืนๆ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าดอกไม้ ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจัดทําสือเผย
แพร่ข้อมูล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าของที
ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0891.4/ว 164 ลงวันที 26 มกราคม 2558 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557,ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 5
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม แผนงานการ
เกษตร  ลําดับที  1- 5 หน้า 154 - 155)

วันทีพิมพ์ : 21/9/2561  20:02:21 หน้า : 2/3



โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 400,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
     - โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการอันเนืองมาจากพระราช
ดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)ภายใต้ 8
 กิจกรรม  ได้แก่ กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช กิจกรรมสํารวจเก็บรวบ
รวมพันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช กิจกรรมอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช กิจกรรมวาง
แผนพัฒนาพันธุ์พืช กิจกรรมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพือเป็นค่าใช้
จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าสมนาคุณ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ
วิทยากร คําอาหารว่างและเครืองดืม ค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์ แผ่น
พับ ค่าจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจัดทําใบประกาศนียบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว
  164 ลงวันที 26 มกราคม 2558  
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การ เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
3. ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
งาน นอกเวลาราชการของ อปท. พ.ศ.2555
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และเพิมเติมถึง ฉบับที 3 พ.ศ.2559

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 5
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม แผนงานการ
เกษตร  ลําดับที  6  หน้า 156)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีจัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์, อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช, พันธุ์พืช, พันธุ์
สัตว์, ปุ๋ย, กระถาง ,ต้นไม้, สปริงเกอร์, สายยาง, จอบขุด, เสียมพรวน, บัว
รดนํา กรรไกรตัดกิง และวัสดุอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที 27 มิถุนายน  2559  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 6
  การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลแผนงานการเกษตร  ลําดับที 1
 หน้า 180)
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