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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

เทศบาลเมืองแม่โจ้  
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ่

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 167,000,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (รหัส 00250)  

รวมงบประมาณรายจา่ยแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ทั้งสิ้น 2,550,000.-บาท 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
(รหัส 00111) 

รวม 2,550,000 บาท 

    
 งบด าเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 2,080,000 บาท 
       
  หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000) รวม 2,080,000 บาท 
       
   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300) 
รวม 2,080,000 บาท 

   1) โครงการประชุมประจ าเดือนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล ผู้น าชุมชน กรรมการชุมชน และองค์กรอื่นๆ 

จ านวน 270,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมประจ าเดือนคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้น าชุมชน กรรมการชุมชน 
และองค์กรอื่นๆ โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ 
ในการด าเนิ นการ ค่ าสมนาคุณ วิทยากร ของรางวัล  
ของที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่       
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาล
เมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้า 176 ข้อ 1 
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   2) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

จ านวน 30,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของ
กลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจ าปีงบประมาณ 
2562 เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ในการด าเนินการ ค่าตกแต่ง 
สถานที่  ค่ าสมนาคุณ วิทยากร ของรางวัล  ค่ าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ    
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาล
เมื อ งแม่ โจ้  (พ .ศ . 2561 -2564 ) เพิ่ ม เติ ม  (ฉบั บที่  1 ) 
ยุทธศาสตร์ที่  3 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต    
หน้า 35 ข้อ 1 

   

       
   3) โครงการอบรมอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ประจ าปี

งบประมาณ 2562 
จ านวน 10,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมอาสาสมัครจัดเก็บ
ข้ อ มู ล พื้ น ฐ าน  ป ระ จ า ปี งบ ป ร ะ ม าณ  2 5 6 2  เช่ น               
ค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ในการด าเนินการ ค่าตกแต่ง สถานที่     
ค่าสมนาคุณวิทยากร ของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ    
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 และประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
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(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้าน
การศกึษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 35 ข้อ 2 

       
   4) โครงการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานและบันทึกข้อมูล

เขา้สู่โปรแกรม ประจ าปีงบประมาณ 2562 
จ านวน 10,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส ารวจและจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานและบันทึกข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม ประจ าปีงบประมาณ 
2562 เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ในการด าเนินการ ค่าตกแต่ง
สถานที่ ของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่  ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่   1 และประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้  
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่  1) ยุทธศาสตร์ที่  3    
ด้านการศกึษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 36 ข้อ 3 

   

       
   5)โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการตลาดให้ผู้สนใจปลูกกล้วย 

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
จ านวน 20,000 บาท 

   โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการตลาดให้ผู้สนใจปลูกกล้วย 
เทศบาลเมืองแม่ โจ้  ประจ าปี งบประมาณ  2562 เช่น         
ค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ในการด าเนินการ ค่าตกแต่งสถานที่   
ของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้ าที่ ท้ องถิ่น  พ .ศ .2557 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชี ยงใหม่       
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-
2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 36 ข้อ 3 

   

       
   6) โครงการอบรมชีวิตมีสุขด้วยธรรมะ  จ านวน 300,000 บาท 
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   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมชีวิตมีสุขด้วยธรรมะ 
ประจ าปี 2562 เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ในการด าเนินการ   
ค่ าตกแต่ ง สถานที่  ค่ าสมนาคุณ วิทยากร ของรางวัล 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่       
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561 -
2564) ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม   
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 140 ข้อ 2 

   

    
 
 
 

   

   7) โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ประจ าปี 2562 

จ านวน 30,000 บาท 

   เพื่ อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจ าปี 2562
เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ในการด าเนินการ ค่าตกแต่ง สถานที่ 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 และประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น หน้า 45 ข้อ 1 

   

       
   8) โครงการฝึกอบรมการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลผลิตกล้วย 

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจ าปี 2562 
จ านวน 50,000 บาท 
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   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการเก็บเกี่ยวและ
แปรรูปผลผลิตกล้วย เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจ าปี 2562 เช่น 
ค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ในการด าเนินการ ค่าตกแต่ง สถานที่    
ค่าสมนาคุณวิทยากร ของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 และประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่  1) ยุทธศาสตร์ที่  2   
การพัฒนาเศรษฐกิจ หน้า 21 ข้อ 1 

   

       
   9) โครงการอบรมให้ความรู้ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพและส่งเสริม

อาชีพ ประจ าปี 2562 
จ านวน 30,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ผู้สูงวัยใส่ใจ
สุขภาพและส่งเสริมอาชีพ ประจ าปี 2562 เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุ
ต่างๆ ในการด าเนินการ ค่าตกแต่ง สถานที่ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่  ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่   1 และประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่  1) ยุทธศาสตร์ที่  3   
ด้านการศกึษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 38 ข้อ 7 

   

       
   10) โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล

เมืองแม่โจ้ 
จ านวน 50,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน    
ในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์
ต่างๆ ในการด าเนินการ ค่าตกแต่ง สถานที่  ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ    
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ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่   6 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้  
(พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี หน้า 178 ข้อ 7 

       
   11) โครงการอุ่นไอรักจากครอบครัว เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
จ านวน 30,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอุ่นไอรักจากครอบครัว 
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดกิจกรรม ค่าจัดซื้อวัสดุและ
อุปกรณ์ ต่ างๆ  ในการด าเนิ นการ ค่ าตกแต่ ง สถานที่ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่       
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561 -
2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 37 ข้อ 5 

   

    
 
 
 

   

   12) โครงการสามวัยสานสัมพันธ์ครอบครัวเทศบาลเมือง   
แม่โจ้ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

จ านวน 30,000 บาท 

   เพื่ อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสามวัยสานสัมพันธ์
ครอบครัวเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดกิจกรรม ค่าจัดซื้อวัสดุและ
อุปกรณ์ ต่ างๆ  ในการด าเนิ นการ ค่ าตกแต่ ง สถานที่ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่       
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-
2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 37 ข้อ 6 

       
   13) โครงการกีฬาชุมชนเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและสตรี

แม่บ้านสานสัมพันธ์ ประจ าปี 2562  
จ านวน 100,000 บาท 

   โครงการกีฬาชุมชนเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและสตรีแม่บ้าน
สานสัมพันธ์ ประจ าปี 2562 เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร      
ค่าจัดกิจกรรม ค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ด าเนินการ ค่าตกแต่ง สถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 และประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่  1) ยุทธศาสตร์ที่  3    
ด้านการศกึษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 39 ข้อ 8 

   

       
   14 ) โครงการอบรมทักษะการแสดงนาฏศิลป์พื้ นบ้ าน 

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจ าปี 2562  
จ านวน 30,000 บาท 

   โครงการอบรมทักษะการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน เทศบาล
เมืองแม่ โจ้  ประจ าปี  2562 เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร       
ค่าจัดกิจกรรม ค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ด าเนินการ ค่าตกแต่ง สถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
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จังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 และประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น หน้า 45 ข้อ 1 

       
   15 ) โครงการรณรงค์ป้ องกันการแพร่ระบาดของโรค

ไข้เลือดออก 
จ านวน 20,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์ป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดท าสื่อ/ป้ายไวนิล ค่าจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจ าเป็น ถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญ ญั ติ เทศบาล  พ .ศ . 2496  สอดคล้ อ งกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่   4 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้  
(พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย และการจัดการระเบียบชุมชน หน้า 191 ข้อ 2 

   

       
   16) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

ชุมชน   
จ านวน 20,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยจ่ายเป็น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิล   
ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามความจ าเป็น
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย    
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่
โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่  6 ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี หน้า 178 ข้อ 8 
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   17) โครงการ To Be Number One เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน   

จ านวน 30,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการTo Be Number 
One เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและ
เยาวชน โดยจ่ ายเป็นค่ าสมนาคุณ วิทยากร ค่ าอาหาร 
ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่า
วัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจ าเป็น 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย     
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ใน
แผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561 -2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการ
จัดการระเบียบชุมชน หน้า 193 ข้อ 4  

   

       
   18) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก จ านวน 20,000 บาท 
   เพื่ อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันงดสูบบุหรี่ โลก       

(31 พฤษภาคม) ในการจัดกิจกรรมอบรม การรณรงค์      
การจัดนิทรรศการ โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ 
ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามความจ าเป็น เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561 -
2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต หน้า 130 ข้อ 3  
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   19) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จ านวน 20,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก

(26 มิถุนายน) ในการจัดกิจกรรมอบรม การรณรงค์  
การจัดนิทรรศการ โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าจัด ท าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าตกแต่ง
สถานที่ ฯลฯและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจ าเป็นเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 4 ปี
เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้าน
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการระเบียบ
ชุมชน หน้า 182 ข้อ 3  

   

       
   2 0 ) โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม ใ ห้ ค ว า ม รู้ ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
จ านวน 20,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมให้ความรู้
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจ่าย
เป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ตามความจ าเป็นเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัด การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 
2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่  1) ยุทธศาสตร์ที่  5 ด้าน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 52 ข้อ 1
  

   

   21) โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ จ านวน 20,000 บาท 
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สิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
   เพื่ อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้
ในการจัดกิจกรรมอบรม การรณรงค์  การจัดนิทรรศการ   
โดยจ่ายเป็นค่ าอาหารว่างและเครื่องดื่ ม  ค่ าจั ดท าสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ ายอื่นๆ ตามความจ าเป็น  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาล
เมื อ งแม่ โจ้  (พ .ศ . 2561 -2564 ) เพิ่ ม เติ ม  (ฉบั บที่  1 ) 
ยุทธศาสตร์ที่  5 ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม หน้า 52 ข้อ 2  

   

       
   22) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก จ านวน 20,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสิ่ งแวดล้อมโลก       

(5  มิ ถุ น ายน ) ในการจั ดกิ จกรรมอบรม  การรณ รงค์          
การจัดนิทรรศการ โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ 
ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจ าเป็น เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และ 
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 4 ปี
เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม หน้า 153 ข้อ 5 

   

       
   23) โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาหมอกควัน จ านวน 20,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเฝ้าระวังและ    
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แก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่ าอาหาร ค่ าอาหารว่างและเครื่องดื่ ม  ค่ าจัดท าสื่ อ / 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ   
ตามความจ าเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่   4 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้   
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 53 ข้อ 3 

    
 
 
 
 

   

   24) โครงการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม จ านวน 20,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์ลดการใช้

ถุงพลาสติกและโฟมในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยจ่ายเป็น 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดท าสื่อ ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อื่ น ๆ  ต า ม ค ว า ม จ า เป็ น  เป็ น ไ ป ต า ม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาล
เมื อ งแม่ โจ้  (พ .ศ . 2561 -2564 ) เพิ่ ม เติ ม  (ฉบั บที่  1 ) 
ยุทธศาสตร์ที่  5 ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม หน้า 53 ข้อ 4 

   

       
   25) โครงการส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ จ านวน 20,000 บาท 
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สิ่งแวดล้อม 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการใช้

สินค้าและบริการที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจ่ายเป็น     
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดท าสื่อ ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อื่ น ๆ  ต า ม ค ว า ม จ า เป็ น  เป็ น ไ ป ต า ม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาล
เมืองแม่ โจ้   (พ .ศ . 2561 -2564) เพิ่ ม เติม  (ฉบับที่  1 ) 
ยุทธศาสตร์ที่  5 ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม หน้า 54 ข้อ 5 

   

       
   26) โครงการรณรงค์ปั่นจักรยานเพ่ือลดโลกร้อน จ านวน 20,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์ปั่น

จักรยานเพื่อลดโลกร้อน โดยจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่ าจั ดท าสื่ อ  ค่ าป้ าย ไวนิ ล  ฯลฯ  และค่ าใช้ จ่ ายอื่ น ๆ  
ตามความจ าเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม 
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่   4 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้  
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 54 ข้อ 6
  

   

   27) โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
น้ า 

จ านวน 20,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์สร้าง    
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จิ ตส านึ ก ในการอนุ รั กษ์ ท รัพ ยากรน้ า  โดยจ่ าย เป็ น            
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดท าสื่อ ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อื่ น ๆ  ต า ม ค ว า ม จ า เป็ น  เป็ น ไ ป ต า ม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาล
เมืองแม่ โจ้   (พ .ศ . 2561 -2564) เพิ่ ม เติม  (ฉบับที่  1 ) 
ยุทธศาสตร์ที่  5 ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม หน้า 55 ข้อ 7 

       

   28) โครงการการชุมชนคลองสวย น้ าใส    จ านวน 20,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการการชุมชนคลอง

สวย น้ าใส โดยจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดท าสื่อ    
ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจ าเป็น 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ใน
แผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้   (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิ่ ม เติ ม  (ฉบั บ ที่  1 ) ยุ ท ธศ าสต ร์ที่  5  ด้ าน อนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 55 ข้อ 8  

   

       
   29)โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการบ าบัดน้ าเสียในครัวเรือน จ านวน 20,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมให้ความรู้

เรื่องการบ าบัดน้ าเสียในครัวเรือน โดยจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดท าสื่อ ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
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ตามความจ าเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่   4 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้  
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 56 ข้อ 9 

       
   30) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะแบบ

ครบวงจร   
จ านวน 20,000 บาท 

   เพื่ อ จ่ าย เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ย ใน ก ารด า เนิ น โค ร งก าร เพิ่ ม
ประสิท ธิภ าพการบริห ารจั ดการขยะแบ บครบวงจร  
โดยจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดท าสื่อ ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจ าเป็น เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาล
เมืองแม่ โจ้   (พ .ศ . 2561 -2564) เพิ่ ม เติม  (ฉบับที่  1 ) 
ยุทธศาสตร์ที่  5 ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม หน้า 56 ข้อ 10  

   

    
 
 
 
 
 
 

   

   31) โครงการรวมพลังช่วยกันแยก ช่วยลด หมดปัญหาขยะ จ านวน 20,000 บาท 



198 

 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรวมพลังช่วยกัน
แยก ช่วยลด หมดปัญหาขยะ โดยจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดท าสื่อ ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ตามความจ าเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่   4 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้  
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 57 ข้อ 11 

   

       
   32) โครงการจัดตั้งธนาคารขยะ จ านวน 20,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดตั้งธนาคาร

ขยะ โดยจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดท าสื่อ ค่าป้ายไวนิล 
ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจ าเป็น เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 4 ปี
เทศบาลเมืองแม่โจ้  (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
ยุทธศาสตร์ที่  5 ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม หน้า 57 ข้อ 12  

   

       
   33) โครงการรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าและพลังงาน จ านวน 20,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์ประหยัด

ไฟฟ้าและพลังงาน โดยจ่ายเป็น  ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าจัดท าสื่อ ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความ
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จ าเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่   4 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้  
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 58 ข้อ 13
  

   34) โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน จ านวน 20,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมให้ความรู้

เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน โดยจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าจัดท าสื่อ ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความ
จ าเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่   4 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้  
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 58 ข้อ 14
  

   

   35) โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ประจ าปี 2562 จ านวน 380,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมให้ความรู้

ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุ ป ก รณ์  ค่ า ป้ า ย ไว นิ ล  ค่ า จั ด ท า สื่ อ แ ล ะ แ ผ่ น พั บ 
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจ าเป็น
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย     
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
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แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ใน
แผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้   (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิ่ ม เติ ม  (ฉบั บ ที่  1 ) ยุ ท ธศ าสต ร์ที่  5  ด้ าน อนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 59 ข้อ 15  

    
 
 

   

   36) โครงการศึกษาดูงานวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 300,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นโครงการศึกษาดูงานวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิล ค่าจัดท าสื่อและ
แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความ
จ าเป็นเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่   4 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้  
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 59 ข้อ 16 

   

       
 งบเงนิอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000) รวม 470,000 บาท 
       
  หมวดเงินอุดหนุน (รหัสบญัชี 561000) รวม 470,000 บาท 
       
   ประเภทเงินอดุหนุนเอกชน (รหัสบัญชี 610300) รวม 470,000 บาท 
   1) อุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้านเทศบาลเมืองแม่โจ้ตามโครงการ

พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านเทศบาลเมืองแม่โจ้ เนื่องใน 
“วันสตรีสากล” ประจ าปี 2562 

จ านวน 100,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้านเทศบาล
เมืองแม่โจ้ ในการด าเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
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กลุ่มสตรีแม่บ้านเทศบาลเมืองแม่โจ้ เนื่องใน “วันสตรีสากล” 
ประจ าปี 2562 โดยจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม ประชุม อบรม 
สัมมนา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ  
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 3 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปี เทศบาล
เมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา
และคุณภาพชีวิตของชุมชน หน้า 136 ข้อ 2 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  1 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 ปรากฏใน
แผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561 -2564) 
เพิ่มเติม (ฉบับที่  1) ยุทธศาสตร์ที่  3 ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 41 ข้อ 2 

   2) อุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้านเทศบาลเมืองแม่โจ้ตามโครงการ
อบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
ประจ าปี 2562 

จ านวน 100,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้านเทศบาล
เมืองแม่โจ้ ในการด าเนินการตามโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจ าปี 2562 
เพื่อส่งเสริมเพิ่มศักยภาพของกลุ่มสตรีแม่บ้านเทศบาล  
โดยจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม ประชุม อบรม สัมมนา และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 3 
ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปี เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน หน้า 136 ข้อ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 และประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้าน
การศึกษาและพฒันาคุณภาพชีวิต หน้า 41 ข้อ 1 
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   3) อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแม่โจ้ตามโครงการ
อบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้สูงอายุ 
ประจ าปี 2562 

จ านวน 150,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาล
เมืองแม่โจ้ ในการด าเนินการตามโครงการอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้สูงอายุ ประจ าปี 2562 
โดยจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม ประชุม อบรม สัมมนา ค่าพาหนะ 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 
3 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปี เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน หน้า 137 ข้อ 4 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 และประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้าน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 42 ข้อ 3 

   

       
   4) อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแม่โจ้ตามโครงการ   

สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นประจ าปี 2562 
จ านวน 20,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาล
เมืองแม่โจ้ ในการด าเนินการตามโครงการสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นประจ าปี 2562 เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นภายในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยจ่ายเป็นค่าจัด
กิจกรรม ประชุม อบรม สัมมนา ค่าสมนาคุณวิทยากร       
ค่าของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ       
ที่ จ า เป็ นและเกี่ ย วข้ อง ฯลฯ  ถื อปฏิ บั ติ ต ามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 3 ปรากฏ
ในแผนพัฒนา 4 ปี เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-2564) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตของชุมชน 
หน้า 137 ข้อ 5 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่  ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่   1 และประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้าน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 42 ข้อ 4 

       
   5) อุดหนุนกลุ่มส่งเสริมอาชีพเทศบาลเมืองแม่โจ้โครงการ

ส่งเสริมอาชีพ ประจ าปี 2562 
จ านวน 100,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนกลุ่มส่งเสริมอาชีพ
เทศบาลเมืองแม่โจ้ ในการด าเนินการตามโครงการส่งเสริม
อาชีพ ประจ าปี 2561 โดยจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม ประชุม 
อบรม สัมมนา ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปี เทศบาลเมือง 
แม่โจ้ (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่  2 ด้านเศรษฐกิจ  
หน้า 100 ข้อ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่  ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่   1 และประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
(พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
หน้า 22 ข้อ 1 

   

 


