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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ่

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

 

แผนงานการเกษตร(รหัส 00250) 

รวมงบประมาณรายจา่ยแผนงานการเกษตร ทั้งสิ้น 540,000.-บาท 
 

งานสิ่งเสริมการเกษตร (รหัส 00321) รวม 470,000 บาท 
       
 งบด าเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 470,000 บาท 
       
  หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000) รวม 270,000 บาท 
       
   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300) 
รวม 270,000 บาท 

   1) โครงการจัดท าปุ๋ยหมักเพ่ือก าจัดขยะอินทรีย์ จ านวน 20,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าปุ๋ยหมักเพื่อก าจัดขยะ

อินทรีย์  ในการจัดกิจกรรมอบรม ประชุม การรณรงค์      
โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจ าเป็น     
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
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 50 ข้อ 1 
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   2) โครงการอบรมและส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวน 20,000 บาท 

   เพื่ อจ่ ายเป็นค่ าใช้จ่ ายใน โครงการอบรมและส่ งเสริม
การเกษตรตามหลั กปรัชญ าเศรษฐกิ จพอ เพี ยง เช่ น          
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษ เครื่องเขียนแบบ
พิมพ์  ค่ าพิ มพ์ เอกสาร ค่ าวัสดุอุปกรณ์ ต่ างๆ  ค่ าป้ าย  
ค่าพาหนะ ค่าของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมือง 
แม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่  5 ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 148 ข้อ 4 

   

       
   3) โครงการแม่โจ้เมืองเกษตรอินทรีย์ ชีวีปลอดภัยห่วงใย

สิ่งแวดล้อม     
จ านวน 200,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแม่โจ้เมืองเกษตรอินทรีย์ 
ชีวีปลอดภัยห่วงใยสิ่งแวดล้อม  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร   
ค่ารับรอง ค่ากระดาษ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้าย ค่าพาหนะ ค่าของรางวัล 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ   
ที่จ าเป็น ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  
ในแผนพัฒนา 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 51 ข้อ 2 
 

   

   4) ค่าใช้จ่ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรชุมชน
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

จ านวน 30,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ซึ่งเป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรได้เข้า
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มามีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ วางแผน สนับสนุนด้านการบริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง รวมทั้ง
การให้ข้อมูลข่าวสารการเกษตรที่ส าคัญแก่เกษตรกรใน
ลักษณะบูรณาการถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 
2 5 6 1 -2 5 6 4 )  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  5  ด้ า น อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 149 ข้อ 7 

       
  หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)    รวม 200,000 บาท 
   ประเภทวัสดุการเกษตร (รหัสบัญชี 33100)   จ านวน 200,000 บาท 
   เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์การเกษตร เช่น หัวใส่สาย

เอ็น สายเอ็น ใบมีด กรรไกรตัดหญ้า ปูนขาว ยาฆ่าแมลง 
ฯลฯ     

   

       
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ (รหัส 00322) รวม 70,000 บาท 
       
 งบด าเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 70,000 บาท 
       
  หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000) รวม 70,000 บาท 
       
   ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  

(รหัสบัญชี 320100) 
จ านวน 20,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่การประกอบดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้าง
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการขนส่ง
และจัดส่งแบบพิมพ์ ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาระบบโทรศัพท์
และอินเตอร์เน็ตส านักงาน ค่าจ้างเหมาดูแลและรักษาระบบ
เครื่องปรับอากาศ ค่าจ้างเหมาล้างท าความสะอาด ค่าจ้าง
เหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า ค่าจ้างเหมาดูแล
รักษาต้นไม้ สวนไม้ดอกไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้า ใน
พื้นที่สาธารณะ และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็นภารกิจในอ านาจ
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หน้าที่ของเทศบาล ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี ้
       
   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300) 
รวม 50,000 บาท 

   1) โครงการปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย์ จ านวน 20,000 บาท 
   เพื่อใช้จ่ายในโครงการปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย์ เช่น      

ค่ าสมนาคุณ วิทยากร ค่ าพาหนะวิทยากร ค่ าอาหาร  
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุส านักงาน ค่าจัดท าเอกสาร
อบรม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ฯลฯ ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 4 ปี
เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 150 ข้อ 8 

   

       
 
 

  2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

จ านวน 30,000 บาท 

   เพื่อใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พ ระ ร าช ด า ริ ส ม เด็ จ พ ระ เท พ รั ต น ร าช สุ ด า ฯ  เช่ น               
ค่ าสมนาคุณ วิทยากร ค่ าพาหนะวิทยากร ค่ าอาหาร  
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุส านักงาน ค่าจัดท าเอกสาร
อบรม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ฯลฯ ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 4 ปี
เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 149 ข้อ 6 
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