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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

เทศบาลเมืองแม่โจ้  
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ่

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

 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (รหสั 00260)  

รวมงบประมาณรายจา่ยแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ทั้งสิ้น 1,420,000.-บาท 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  
(รหัส 00261) 

รวม 1,210,000 บาท 

       
 งบด าเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 1,180,000 บาท 
       
  หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000) รวม 1,180,000 บาท 
       
   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300) 
รวม 1,180,000 บาท 

   1) โครงการกิจกรรมบรรพชาสามเณรและอุปสมบทภาค   
ฤดูร้อน 

จ านวน 10,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมบรรพชาสามเณร
และอุปสมบทภาคฤดูร้อน โดยจ่ายเป็นค่าปัจจัยเครื่องไทย
ธรรม ค่าน  าปานะ ค่าภัตตาหาร ค่าชุดนาค ค่าผ้าไตรจีวร   
ค่าท าขวัญนาค ค่าดนตรีไทย ค่ามหรสพ ค่าตกแต่งสถานที่ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าเลี ยงรับรอง ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่ เกี่ ยวข้อง ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนั งสือตอบข้อหารือ  
ที่ มท 0808.2/ว 1374 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เรื่อง  
การจัดท าโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดู
ร้ อนขององค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น  และระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  1 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 ปรากฏใน
แผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561 -2564) 
ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 141 ข้อ 1 

   2) โครงการธรรมะเพ่ือชีวิต จ านวน 50,000 บาท 
   เพื่ อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการธรรมะเพื่อชีวิต เช่น       

ค่าจัดซื อวัสดุต่างๆ 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) ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้ านการศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 
141 ข้อ 2 

   

       
   3) โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญา

พื นบ้าน 
จ านวน 20,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และสืบสานภูมิปัญญาพื นบ้านเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับชุมชน โดยจ่าย
เป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดท าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ค่าเลี ยงรับรอง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก 
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) ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้ านการศาสนา 
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ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
หน้า 142 ข้อ 3 

       
   4) โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ (ตัดตุง) 

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจ าปี 2562 
จ านวน 100,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาภูมิ
ปัญญาผู้สูงอายุ (ตัดตุง) เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจ าปี 2562 
เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจ่าย
เป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดท าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ค่าเลี ยงรับรอง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก 
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 4 ด้าน
การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น หน้า 46 ข้อ 1 

   

       
    5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี

และพิธีทางศาสนา 
จ านวน 1,000,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและงานพิธีการต่างๆ หรือ
กิ จกรรมที่ เกิ ดขึ น เป็ นกรณี พิ เศษ  เช่ น  งานรับ เสด็ จ           
งานเฉลิมฉลอง งานรัฐพิธี งานต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง    
งานพิ ธีการทางพุทธศาสนา งานประเพณี ต่ างๆ  เช่น  
งานวันสงกรานต์ ลอยกระทง วันขึ นปีใหม่ วันเข้าพรรษา         
วันปิยะมหาราช งานเฉลิมประชนมพรรษา และงานพิธี
พราหมณ์ต่างๆ ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องราชสักการะ 
เครื่องทองน้อย กระถางธูป เชิงเทียน แจกัน ดอกไม้ พานพุ่ม 
เครื่อ งไทยธรรม เครื่องกัณ ฑ์ เทศน์  ผ้ าแพร ป้ ายตรา
สัญลักษณ์ต่างๆพวงมาลา วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ค่าสถานที่ 
ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการจัด
งานต่างๆ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
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ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาล
เมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
หน้า143 ข้อ 6 

    
 
 
 
 
 
 
 

   

 งบเงนิอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000) รวม 30,000 บาท 
       
  หมวดเงินอุดหนุน (รหัสบญัชี 561000) รวม 30,000 บาท 
       
   ประเภทเงินอดุหนุนส่วนราชการ (รหสับัญชี 610200) จ านวน 30,000 บาท 
   1) อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอสันทราย จ านวน 30,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ
ครั งที่ 43 ประจ าปี 2562 อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  1 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 ปรากฏใน
แผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561 -2564) 
เพิ่ ม เติม  (ฉบับที่  1 ) ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้ านการศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 
47 ข้อ 1 
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งานกีฬาและนันทนาการ (รหัส 00262) รวม 210,000 บาท 
       
 งบด าเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 210,000 บาท 
       
  หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000) รวม 190,000 บาท 
       
   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300) 
รวม 180,000 บาท 

   1) โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองแม่โจต้่อต้านยาเสพติด ประจ าปี 2562 

จ านวน 100,000 บาท 

   เพื่ อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน 
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ โจ้ต่อต้านยาเสพติด 
ประจ าปี 2562 เช่น สมนาคุณวิทยากร กรรมการตัดสิน  
ค่ าชุดนั กกีฬา เงินรางวัล  เหรียญรางวัล  ค่ าเบี ย เลี ยง  
ค่าพาหนะ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  1 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 ปรากฏใน
แผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561 -2564) 
เพิ่มเติม (ฉบับที่  1) ยุทธศาสตร์ที่  3 ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 40 ข้อ 3 

   

       

   2) โครงการฝึกอบรมเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้        
สู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา ประจ าปี 2562 

จ านวน 50,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเยาวชนในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้ สู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา ประจ าปี 2562 
เช่น ค่าจัดอบรม กิจกรรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดซื อ
วัสดุต่างๆ ในการด าเนินการ ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าตกแต่ง
สถานที่ ของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
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ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่  ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  และประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3   ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่
โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 40 ข้อ 1 

       
   3) โครงการพัฒนาส่งเสริมการกีฬานันทนาการและกิจกรรม

ทางกายเพื่อประชาชนและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
ประจ าปี 2562 

จ านวน 30,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาส่งเสริมการกีฬา
นันทนาการและกิจกรรมทางกายเพื่อประชาชนและเยาวชน
ในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจ าปี 2562 โดยการฝึกอบรม 
การจัดการแข่งขันกีฬา และการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันต่างๆ เพื่อเพ่ิมทักษะการเล่นกีฬาและนันทนาการ เช่น 
ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล แบตมินตัน แอโรบิค ลีลาศ 
ดนตรี เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร เงินรางวัล 
ค่าเบี ยเลี ยง ค่าพาหนะ ค่าชุดนักกีฬา ค่าวัสดุและอุปกรณ์
ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่าย
อื่ นๆ  ฯลฯ ว่ าด้ วยการเบิ กจ่ ายค่ าใช้ จ่ ายการจั ด งาน         
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  1 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 ปรากฏใน
แผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561 -2564) 
เพิ่มเติม (ฉบับที่  1) ยุทธศาสตร์ที่  3 ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 40 ข้อ 2 

   

       
   ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม (รหัสบัญชี 320400) จ านวน 10,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น 

เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ  
ที่ช ารุดเสียหายให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

   

       
  หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 20,000 บาท 
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   ประเภทวสัดุกฬีา (รหัสบัญชี 331300) จ านวน 20,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ลูกแชร์ 

บอล ฯลฯ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุกลุ่มใดๆ ได้ 
   

 


