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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

เทศบาลเมืองแม่โจ้  
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ่

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้ งสิ้น  167 ,000,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร             
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์(รหัส 00230)  

รวมงบประมาณรายจา่ยแผนงานสังคมสงเคราะห์ ทั้งสิ้น 380,000.-บาท 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (รหัส 00231) รวม 380,000 บาท 
       
 งบด าเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 380,000 บาท 
       
  หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000) รวม 380,000 บาท 
       
   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300) 
รวม 380,000 บาท 

   1) โครงการสงเคราะห์ประชาชนผู้ประสบปัญหาความ
เดือดร้อนหรือด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ 

จ านวน 100,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์และบรรเทาความ
เดือดร้อนแก่ผู้ประสบปัญหาครอบครัวหรือผู้ด้อยโอกาสใน
สังคม ในเขตเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และแนวทางตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 และช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ .ศ .2556 ตามหนั งสื อกรมบัญ ชีกลาง ด่ วนที่ สุ ด  ที่  
กค 0406.3 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  1 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 ปรากฏใน
แผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561 -2564) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 
102 ข้อ 1 

    
 
 
 

   

   2) โครงการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาความ
เดือดร้อนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ ้

จ านวน 100,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสงเคราะห์ เด็กและ
เยาวชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน เพื่อสงเคราะห์เครื่อง
อุปโภค บริโภค หรือค่าใช้จ่ายครองชีพตามความจ าเป็น 
แก่เด็กและเยาวชน ที่ด้อยโอกาสในสังคม เป็นไปตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอ าน าจห น้ าที่ ข อ งอ งค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น 
พ.ศ. ๒๕๖๐ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่  ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่   1 และประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่  1) ยุทธศาสตร์ที่  3  
ด้านการศกึษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 24 ข้อ 1 

   

       
   3) โครงการจ้างงานให้กับนักเรียน/นักศึกษาในช่วงปิดภาค

เรียนหรือวันหยุดราชการ 
จ านวน 30,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างงานให้กับนักเรียน/ 
นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการ เพื่อป้องกัน
ปัญหานักเรียน/ นักศึกษา ประกอบอาชีพไม่ เหมาะสม  
ละเพื่อให้โอกาสมีงานท าที่ดีรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
รวมทั้ งฝึกให้นักเรียน/ นักศึกษาได้ เห็นคุณค่าของเงิน 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 
และประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปี
เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้าน
การศึกษาและพฒันาคุณภาพชีวิต หน้า 131 ข้อ 5 
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   4) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนน าเด็กและเยาวชนใน
ชุมชนเขตเทศบาลเมืองแม่โจ ้

จ านวน 50,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ 
แกนน าเด็กและเยาวชนในชุมชนเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้   
เพื่อจัดอบรมแกนน าเด็ก เยาวชน และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้เพื่อสร้างเครือข่ายการท างาน
ของกลุ่มแกนน าส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาให้เป็น
ประโยชน์ รู้จักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการท ากิจกรรม
ร่ ว ม กั น  เป็ น ไป ต าม ระ เบี ย บ ก ระ ท รว งม ห าด ไท ย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 
และประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปี
เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 
25 ข้อ 2 

   

       
   5) โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการหอพักตาม พ.ร.บ.หอพัก 

พ.ศ.2558 
จ านวน 100,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการ
หอพักตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2558 เพื่อให้ผู้ประกอบการ
หอพักและผู้ที่สนใจประกอบกิจการหอพักได้มีความรู้ความ
เข้าใจในรายละเอียดขึ้นตอนการปฏิบัติงาน ตาม พ.ร.บ.
หอพัก พ .ศ . 2558 และได้ทราบถึ งการเปลี่ ยนแปลง
หน่วยงานที่ก ากับดูแลและสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่าง
ถู ก ต้ อ ง  เป็ น ไป ต าม ระ เบี ย บ ก ระ ท รว งม ห าด ไท ย               
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 
และประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปี
เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 
25 ข้อ 3 
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