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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

เทศบาลเมืองแม่โจ้  
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ่

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

 

แผนงานงบกลาง (รหัส 00410)  

รวมงบประมาณรายจา่ยแผนงานงบกลาง ทั้งสิ้น 39,897,000.-บาท 
 

งานงบกลาง (รหัส 00411) รวม 39,897,000 บาท 
    
 งบกลาง (รหสับัญช ี510000) รวม 39,897,000 บาท 
     
  หมวดงบกลาง (รหัสบญัชี 511000) รวม 39,897,000 บาท 
      
   ประเภทค่าช าระหนีเ้งินต้น (รหัสบญัชี 110100) รวม 5,500,000 บาท 
   1) ช ำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. จ ำนวน 5,500,000 บำท 
   - สัญญำจ้ำง 282/282/2550 ลงวันที่ 18 พฤษภำคม 2550 

กู้เพื่อตำมโครงกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน จ ำนวน 21 โครงกำร 
จ ำนวนเงินที่ขอกู้ 35,686,900.-บำท ช ำระเดือนพฤษภำคม
ของทุกปี 
- สัญญำจ้ำง 371/371/2550 ลงวันที่  24 สิงหำคม 2550   
กู้ เพื่ อตำมโครงกำร โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเลือกตั้ ง
เอนกประสงค์ จ ำนวนที่ขอกู้ 1,514,000.-บำท ช ำระไม่เกิน
เดือนสิงหำคมของทุกป ี
- สัญญำจ้ำง 926/84/2550 ลงวันที่  12 พฤษภำคม 2554  
กู้ เพื่อตำมโครงกำร โครงกำรก่อสร้ำงประปำหมู่บ้ำน 3 
โครงกำร และคลองส่งน้ ำรูปตัววี จ ำนวนที่ขอกู้ 6,808,628.-
บำท ช ำระไม่เกินเดือนพฤษภำคมของทุกป ี
- สัญญำจ้ำง 971/129/2554 ลงวันที่  24 สิงหำคม 2554   
กู้ เพื่ อตำม โครงกำร จัดซื้อรถพยำบำล จ ำนวนที่ ขอกู้ 
1,898,000.-บำท ช ำระไม่เกินเดือน สิงหำคมของทุกปี 
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- สัญญำจ้ำง 1000/7/2555 ลงวันที่ 17 ตุลำคม 2554 ตำม      
โครงกำรก่อสร้ำง 7 โครงกำร จ ำนวนที่ขอกู้ 8,937,000.-บำท       
ช ำระไม่เกินเดือน ตุลำคมของทุกปี (ปรำกฏในแผนงำนงบ
กลำง) 
- สัญญำจ้ำง 1070/77/2555 ลงวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2555
ตำมโครงกำรก่อสร้ำงคลองส่งน้ ำพร้อมขยำยผิวจรำจรข้ำง
ธนำคำรกรุงไทย จ ำนวนเงินที่ขอกู้ 4 ,950,000.-บำท ช ำระ 
ไม่เกินเดือน กุมภำพันธ์ ของทุกป ี
- สัญญำจ้ำง 1106/113/2555 ลงวันที่ 20 เมษำยน 2555 
ตำมโครงกำรก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน้ ำคสล.พร้อมบ่อพักถนน
สำยเก่ำ ม.แม่โจ้ จ ำนวนเงินที่ขอกู้ 2,340,000.-บำท ช ำระ 
ไม่เกินเดือน เมษำยน ของทุกปี 
- สัญญำจ้ำง 1122/129/2555 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2555  
ตำมโครงกำรจัดซื้อรถโดยสำรขนำด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จ ำนวน 
1 คันจ ำนวนเงินที่ขอกู้ 1,138,000.-บำท ช ำระไม่เกินเดือน 
พฤษภำคมของทุกป ี
- สัญญำจ้ำง 1149/156/2555 ลงวันที่ 4 กรกฎำคม 2555 
ตำมโครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บ้ำน ม.5 ต.หนองหำร
จ ำนวนเงินที่ ขอกู้  2 ,695 ,000.-บำท ช ำระไม่ เกินเดือน 
กรกฎำคมของทุกป ี
- สัญญำจ้ำง 1157/164/2555 ลงวันที่ 4 กรกฎำคม 2555 
เงินกู้ส ำนักงำนเงินทุนส่งเสริมกิจกำรเทศบำล (ก.ส.ท.) 
โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงผิวถนนเดิมพร้อมเปลี่ยนฝำบ่อพัก 
(หน้ำวัดศรีสหกรณ์ ถึ งหมู่บ้ ำนกำญกนก) หมู่  7 ต ำบล  
หนองจ๊อม จ ำนวนเงินที่ขอกู้ 2,999,999 บำท 
- สัญญำจ้ำง 1180/187/2555 ลงวันที่ 18 กันยำยน 2555 
เงินกู้ส ำนักงำนเงินทุนส่งเสริมกิจกำรเทศบำล (ก.ส.ท.) 
โครงกำรก่อสร้ำงจ ำนวน 6 โครงกำร จ ำนวนเงินที่ขอกู้ 
1,980,000 บำท 
- สัญญำจ้ำง 1188/1/2556 ลงวันที่ 8 ตุลำคม 2555 เงินกู้
ส ำนักงำนเงินทุนส่งเสริมกิจกำรเทศบำล (ก.ส.ท.) โครงกำร
ก่อสร้ำง 4 โครงกำร จ ำนวนเงินที่ขอกู้ 3,213,000 บำท 
- สัญญำจ้ำง 1197/14/2556 ลงวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2555 
เงินกู้ส ำนักงำนเงินทุนส่งเสริมกิจกำรเทศบำล โครงกำร
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ก่อสร้ำงท่อลอดเหลี่ยม จ ำนวนเงินที่ขอกู้ 6,165,000.-บำท
โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือที่ มท 0808.4/ว 6241 ลงวันที่ 26 
มิถุนำยน 2556 เรื่อง กำรช ำระเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจกำร
เทศบำล   
- สัญญำจ้ำง 1590/33/2559 ลงวันที่  18 มกรำคม 2559 
เงินกู้ส ำนักงำนเงินทุนส่งเสริมกิจกำรเทศบำล โครงกำรซื้อรถ
ดูดโคลนและท ำควำมสะอำดท่อระบำยน้ ำ จ ำนวนเงินที่ขอกู้ 
13,960,000.-บำท 

    
 

   

   ประเภทค่าช าระดอกเบี้ย (รหัสบัญชี 110200) จ านวน 1,500,000 บาท 
   1) ค่ำช ำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. จ ำนวน 1,500,000 บำท 
   - สัญญำจ้ำง 282/282/2550 ลงวันที่ 18 พฤษภำคม 2550 

กู้เพื่อตำมโครงกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน จ ำนวน 21 โครงกำร 
จ ำนวนเงินที่ขอกู้ 35,686,900.-บำท ช ำระเดือนพฤษภำคม
ของทุกปี 
- สัญญำจ้ำง 371/371/2550 ลงวันที่  24 สิงหำคม 2550   
กู้ เพื่ อตำมโครงกำร โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเลือกตั้ ง
เอนกประสงค์ จ ำนวนที่ขอกู้ 1,514,000.-บำท ช ำระไม่เกิน
เดือนสิงหำคมของทุกป ี
- สัญญำจ้ำง 926/84/2550 ลงวันที่  12 พฤษภำคม 2554  
กู้ เพื่อตำมโครงกำร โครงกำรก่อสร้ำงประปำหมู่บ้ำน 3 
โครงกำร และคลองส่งน้ ำรูปตัววี จ ำนวนที่ขอกู้ 6,808,628.-
บำท ช ำระไม่เกินเดือนพฤษภำคมของทุกป ี
- สัญญำจ้ำง 971/129/2554 ลงวันที่  24 สิงหำคม 2554   
กู้ เพื่ อตำม โครงกำร จัดซื้อรถพยำบำล จ ำนวนที่ ขอกู้ 
1,898,000.-บำท ช ำระไม่เกินเดือน สิงหำคมของทุกปี 
- สัญญำจ้ำง 1000/7/2555 ลงวันที่ 17 ตุลำคม 2554 ตำม      
โครงกำรก่อสร้ำง 7 โครงกำร จ ำนวนที่ขอกู้ 8,937,000.-บำท       
ช ำระไม่เกินเดือน ตุลำคมของทุกปี (ปรำกฏในแผนงำนงบ
กลำง) 
- สัญญำจ้ำง 1070/77/2555 ลงวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2555
ตำมโครงกำรก่อสร้ำงคลองส่งน้ ำพร้อมขยำยผิวจรำจรข้ำง
ธนำคำรกรุงไทย จ ำนวนเงินที่ขอกู้ 4 ,950,000.-บำท ช ำระ 
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ไม่เกินเดือน กุมภำพันธ์ ของทุกป ี
- สัญญำจ้ำง 1106/113/2555 ลงวันที่ 20 เมษำยน 2555 
ตำมโครงกำรก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน้ ำคสล.พร้อมบ่อพักถนน
สำยเก่ำ ม.แม่โจ้ จ ำนวนเงินที่ขอกู้ 2,340,000.-บำท ช ำระ 
ไม่เกินเดือน เมษำยน ของทุกปี 
- สัญญำจ้ำง 1122/129/2555 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2555  
ตำมโครงกำรจัดซื้อรถโดยสำรขนำด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จ ำนวน 
1 คันจ ำนวนเงินที่ขอกู้ 1,138,000.-บำท ช ำระไม่เกินเดือน 
พฤษภำคมของทุกป ี
- สัญญำจ้ำง 1149/156/2555 ลงวันที่ 4 กรกฎำคม 2555 
ตำมโครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บ้ำน ม.5 ต.หนองหำร
จ ำนวนเงินที่ ขอกู้  2 ,695 ,000.-บำท ช ำระไม่ เกินเดือน 
กรกฎำคมของทุกป ี
- สัญญำจ้ำง 1180/187/2555 ลงวันที่ 18 กันยำยน 2555 
ตำมโครงกำรก่อสร้ำง 6 โครงกำร จ ำนวนที่ขอกู้ 1,772,341 
บำทช ำระไม่เกินเดือน กันยำยนของทุกปี 
- สัญญำจ้ำง 1157/164/2555 ลงวันที่ 4 กรกฎำคม 2555 
เงินกู้ส ำนักงำนเงินทุนส่งเสริมกิจกำรเทศบำล (ก.ส.ท.) 
โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงผิวถนนเดิมพร้อมเปลี่ยนฝำบ่อพัก 
(หน้ำวัดศรีสหกรณ์ ถึ งหมู่บ้ ำนกำญกนก) หมู่  7 ต ำบล  
หนองจ๊อม จ ำนวนเงินที่ขอกู้ 2,999,999 บำท 
- สัญญำจ้ำง 1180/187/2555 ลงวันที่ 18 กันยำยน 2555 
เงินกู้ส ำนักงำนเงินทุนส่งเสริมกิจกำรเทศบำล (ก.ส.ท.) 
โครงกำรก่อสร้ำงจ ำนวน 6 โครงกำร จ ำนวนเงินที่ขอกู้ 
1,980,000 บำท 
- สัญญำจ้ำง 1188/1/2556 ลงวันที่ 8 ตุลำคม 2555 เงินกู้
ส ำนักงำนเงินทุนส่งเสริมกิจกำรเทศบำล (ก.ส.ท.) โครงกำร
ก่อสร้ำง 4 โครงกำร จ ำนวนเงินที่ขอกู้ 3,213,000 บำท 
- สัญญำจ้ำง 1197/14/2556 ลงวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2555 
เงินกู้ส ำนักงำนเงินทุนส่งเสริมกิจกำรเทศบำล โครงกำร
ก่อสร้ำงท่อลอดเหลี่ยม จ ำนวนเงินที่ขอกู้ 6,165,000.-บำท
โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือที่ มท 0808.4/ว 6241 ลงวันที่ 26 
มิถุนำยน 2556 เรื่อง กำรช ำระเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจกำร
เทศบำล   



74 

 

- สัญญำจ้ำง 1590/33/2559 ลงวันที่  18 มกรำคม 2559 
เงินกู้ส ำนักงำนเงินทุนส่งเสริมกิจกำรเทศบำล โครงกำรซื้อรถ
ดูดโคลนและท ำควำมสะอำดท่อระบำยน้ ำ จ ำนวนเงินที่ขอกู้ 
13,960,000.-บำท 

       
   ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสงัคม (รหัสบัญชี 

110300) 
จ านวน 970,000 บาท 

   จ่ำยสมทบกองทุนประกันสังคมของนักงำนจ้ำงของเทศบำล
เมืองแม่ โจ้  และพนักงำนจ้ำงของศูนย์พัฒนำเด็ก เล็ก       
ตำมกฎหมำยฯ ในอัตรำร้อยละ 5 ของค่ำจ้ำง ถือปฏิบัติตำม
หนังสือ ส ำนักงำน ก.จ., ก.ท และ ก.อบต ด่วนที่สุด ที่     
ม ท  0 8 0 9 /ว 9  ล งวั น ที่  2 2  ม ก ร ำค ม  2 5 5 7  แ ล ะ            
พรบ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 และหนังสือส ำนักงำน ก.จ., 
ก.ท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฏำคม 
2557 

   

       
   ประเภทเบี้ยผูสู้งอายุ (รหัสบัญชี 110700) จ านวน 23,350,000 บาท 
   เพื่อจ่ำยเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ จ ำนวน 3,230 รำย ตั้งจ่ำยไว้

ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
  

 
 

 

   ประเภทเบี้ยยังชีพผู้พิการ (รหัสบญัชี 110800) จ านวน 4,080,000 บาท 
   เพื่อจ่ำยเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิกำร จ ำนวน 421 รำย ตั้งจ่ำยไว้ไม่

เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
   

       
   ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (รหัสบัญชี 110900) จ านวน 330,000 บาท 
   เพื่อจ่ำยเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ ำนวน 53 รำย ตั้งจ่ำยไว้

ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
   

       
   ประเภทส ารองจ่าย (รหัสบญัชี 111000) จ านวน 507,000 บาท 
   ประมำณกำรไว้เผื่อกรณีฉุกเฉิน จ ำเป็นและไม่สำมำรถ

คำดกำรณ์ เกี่ยวกับอุบัติภัย และสำรธำรณภัยต่ำงๆ (อุทกภัย 
อัคคีภัย วำตภัย ภัยแล้ง ภัยหนำว ฯลฯ ) หรือกรณีที่มีควำม
จ ำเป็นต้องจ่ำยนอกเหนือจำกที่ งบประมำณตั้ งจ่ำยไว้      
เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนแก่ประชำชนหรือกรณีที่มีหนังสือ
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สั่งกำร เบิกจ่ำยจำกเงินประเภทนี้ โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ที่  มท 0808.2/ว3215 ลงวันที่  6 
มิถุนำยน 2559 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 76 ลงวันที่ 13 มกรำคม 2558 
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 4515 
ลงวันที่ 11 สิงหำคม 2558 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  มท 0810.4/ว 526 ลงวันที่  8 
มีนำคม 2560 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที ่8 กุมภำพันธ ์2560 

       
   ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน (รหัสบัญชี 111100) รวม 860,000 บาท 
   1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรจรำจร จ ำนวน 50,000 บำท 
   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรจรำจร ค่ำทำสีตีเส้น

จรำจร ทำงข้ำมถนนเส้นขอบทำง บนพื้น แผงกั้น จัดท ำป้ำย 
แผงกั้นสัญญำณไฟพร้อมค่ำแรงค่ำซ่อมปรับปรุงสัญญำณ    
ค่ำวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรกิจกำรจรำจร 
ตำมถนนสำยต่ำงๆในเขตเทศบำล หรือค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
จรำจรอื่นๆตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่  
มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลำคม 2539  

   

   2) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที ่

จ ำนวน 660,000 บำท 

   เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพเทศบำล
เมืองแม่โจ้ ในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 ของค่ำบริกำร
สำธำรณสุขที่ได้รับจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
ต่อรำยหั วประชำกรในพื้ นที่ ตำมหนั งสือกรมส่ งเสริม 
กำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว2199      
ลงวันที่  10 พฤศจิกำยน 2552 และหนังสือกรมส่งเสริม 
กำรปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1514 ลงวันที่ 
26 กรกฎำคม พ.ศ. 2554  

   

   3) เงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชนเทศบำลเมืองแม่โจ้ จ ำนวน 100,000 บำท 
   เพื่อจ่ำยสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชนเทศบำลเมืองแม่โจ้ 

โดยยึดหลักประชำชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน และรัฐบำล 1 ส่วนโดยถือปฏิบัติตำม
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0891.4/ว 383 ลงวันที่ 

   



76 

 

23 กุมภำพันธ์ 2559 
   4) เงินทุนกำรศึกษำระดับปริญญำโทและปริญญำตร ี จ ำนวน 50,000 บำท 
   เพื่อจ่ำยเป็นทุนกำรศึกษำระดับปริญญำโทและปริญญำตรี 

ส ำหรับบุคลำกรของเทศบำล ได้แก่ พนักงำนเทศบำลสำมัญ
รวมถึ งลู กจ้ ำงประจ ำและพนั ก งำนจ้ ำงของเทศบำล  
เพื่ อพัฒนำบุคลำกรให้มี ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์ต่อกำร
พัฒนำท้องถิ่น ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย    
ว่ำด้วยกำรก ำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรำยจ่ำยที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจจ่ำยได้ พ.ศ.2559 

   

       
   ประเภทเงินชว่ยเหลือพิเศษ (รหัสบัญชี 111200) รวม 100,000 บาท 
   1) เงินช่วยเหลือค่ำท ำศพ จ ำนวน 50,000 บำท 
   เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือค่ำท ำศพ (เงินช่วยพิเศษ) ให้แก่

พนักงำนเทศบำลสำมัญ ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง
ชั่วครำวที่เสียชีวิต 

   

   2) เงินทดแทนกรณีพนักงำนจ้ำงประสบ อันตรำย เจ็บป่วย 
หรือสูญหำย เนื่องจำกกำรท ำงำนให้รำชกำร 

จ ำนวน 50,000 บำท 

   เพื่อจ่ำยเป็นเงินทดแทนให้พนักงำนจ้ำงกรณีพนักงำนจ้ำง
ประสบ อันตรำย เจ็บป่วย หรือสูญหำย เนื่องจำกกำรท ำงำน
ให้รำชกำร ตำมประกำศ กรรมกำรกลำงพนักงำนเทศบำล 

   

       
   ประเภทเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน

ท้องถิ่น (กบท.) (รหัสบัญชี 120100) 
จ านวน 2,300,000 บาท 

   ตั้งเพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ เพื่อช่วยเหลือ
แก่ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นเงินช่วยพิเศษ บ ำเหน็จตกทอด 
ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.5/ว
28 ลงวันที่ 21 กรกฎำคม 2559 ให้เทศบำลตั้งจ่ำยในอัตรำ
ร้อยละ 2 ของรำยได้ โดยไม่รวมจำกพันธบัตร เงินกู้เงินที่มี   
ผู้อุทิศให้  และเงินอุดหนุนทุกชนิด ปฏิบัติตำมหนังสือ        
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.5/ว29 ลงวันที่ 
29 กรกฎำคม 2559 

   

       
   ประเภทเงินชว่ยค่าครองชพีผู้รบับ านาญ  จ านวน 400,000 บาท 
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(รหัสบัญชี 120200) 
   เพื่ อจ่ำยเป็น เงินค่ำครองชีพผู้ รับบ ำนำญตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินช่วยค่ำครองชีพผู้รับบ ำนำญ
ของรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  16) พ.ศ.2558 ซึ่ งได้
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ แล้วเมื่อวันที่  3 มิถุนำยน 
2558 

   

 
 
 

 

 


