
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแม่คํา
อําเภอ แม่จัน   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 58,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,516,610 บาท

งบบุคลากร รวม 9,338,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
1. นายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน อัตราเดือนละ 28,800 บาท
    เป็นเงิน 345,600 บาท
2. รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน อัตราเดือนละ 15,840 บาท/คน
    เป็นเงิน 380,160 บาท
รวมเป็นเงิน 725,760 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
1. นายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน อัตราเดือนละ 6,000 บาท
    เป็นเงิน 72,000 บาท
2. รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน อัตราเดือนละ 4,500 บาท/คน
    เป็นเงิน 108,000 บาท
รวมเป็นเงิน 180,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ
1. นายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน อัตราเดือนละ 6,000 บาท
    เป็นเงิน 72,000 บาท
2. รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน อัตราเดือนละ 4,500 บาท/คน
    เป็นเงิน 108,000 บาท
รวมเป็นเงิน 180,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 207,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
1. เลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน อัตราเดือนละ 10,080 บาท
    เป็นเงิน 120,960 บาท
2. ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน อัตราเดือนละ 7,200 บาท/คน
    เป็นเงิน 86,400 บาท
รวมเป็นเงิน 207,360 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,555,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ได้แก่
1. ประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 คน อัตราเดือนละ 15,840 บาท
2. รองประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 คน อัตราเดือนละ 12,960 บาท
3. สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 คน อัตราเดือนละ 10,080 บาท/คน
รวมเป็นเงิน 1,555,200 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,490,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,155,780 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน ตําแหน่ง - ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล,
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล, หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ, นิติกร,
นักวิชาการตรวจสอบภายใน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,
นักจัดการงานทั่วไป, นักทรัพยากรบุคคล, นักพัฒนาชุมชน, 
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, เจ้าพนักงานธุรการ ฯลฯ
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 9)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 186,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง
1. ปลัดเทศบาล อัตราเดือนละ 7,000 บาท
    เป็นเงิน 84,000 บาท
2. รองปลัดเทศบาล อัตราเดือนละ 3,500 บาท
    เป็นเงิน 42,000 บาท
3. หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล อัตราเดือนละ 3,500 บาท
    เป็นเงิน 42,000 บาท
4. หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ อัตราเดือนละ 1,500 บาท
    เป็นเงิน 18,000 บาท
รวมเป็นเงิน 186,000 บาท
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
(ฉบับที่ 10)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 282,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจํา, พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ตําแหน่ง - เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย
เรื่อง หลักเกณฑ์ละเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้าง
ของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,563,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ, ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ, 
พนักงานขับรถยนต์, พนักงานดับเพลิง, พนักงานขับรถดับเพลิง
และพนักงานจ้างทั่วไป ฯลฯ
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 122,820 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตําแหน่ง - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ, 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ, พนักงานขับรถยนต์, พนักงานดับเพลิง, 
พนักงานขับรถดับเพลิง และพนักงานจ้างทั่วไป ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
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เงินอื่นๆ จํานวน 180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานเทศบาล
ตําแหน่ง -
  1. ปลัดเทศบาล อัตราเดือนละ 7,000 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท
  2. นิติกร (เงิน พ.ต.ก.) อัตราเดือนละ 4,500 บาท 
      เป็นเงิน 54,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนิติกรชํานาญการพิเศษ 
อัตราเดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท
รวมเป็นเงิน 180,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ
(ฉบับที่ 4), ตามประกาศกําหนดตําแหน่งและเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่ง
ที่มีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล

งบดําเนินงาน รวม 1,953,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 348,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจํา,
พนักงานจ้างของเทศบาล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากสภาเทศบาล ให้ทําหน้าที่เกี่ยวกับงานสภาเทศบาล เช่น
การประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล,
ลูกจ้างประจํา, พนักงานจ้าง ฯลฯ ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล
ตําแหน่ง - หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล, นิติกร, 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, 
นักทรัพยากรบุคคล, นักพัฒนาชุมชน,นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 
เจ้าพนักงานธุรการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 883,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 226,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น 
1. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  จํานวน   36,000  บาท
2. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก จํานวน 100,000  บาท
3. ค่าถ่ายเอกสารและเย็บหนังสือ จํานวน   90,000  บาท
    เข้าปก, ค่าโฆษณาและเผยแพร่,
    ค่าใช้จ่ายในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง
    ปรับปรุง Website ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 87,000 บาท
1. ค่ารับรอง             จํานวน   20,000  บาท
    - เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับ
    บุคคลหรือคณะบุคคลผู้มาเยี่ยมชมกิจการ
    ของเทศบาล, ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ
    พระบรมศานุวงศ์ ฯลฯ
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
    ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
2. ค่าเลี้ยงรับรอง     จํานวน  25,000  บาท
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองประชุม
    สภาท้องถิ่น, คณะกรรมการหรือ
    คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
    ตามกฎหมายหรือตามระเบียบ ฯ
    หนังสือสั่งการ
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
    ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
3. โครงการจัดงานวันปิยะมหาราช  จํานวน    2,000  บาท
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา
    ทําอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม,
    ค่าวัสดุสํานักงาน, ค่าวัสดุโฆษณาและ
    เผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
    การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
    เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 115 ลําดับที่ 1
4. โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ จํานวน  20,000  บาท
    สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ-
    บดินทรเทพยรางกูร
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    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา
    ทําอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม, 
    ค่าวัสดุสํานักงาน, ค่าวัสดุโฆษณาและ
    เผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
    การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
    เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า 116 ลําดับที่ 5
5. โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต  จํานวน  10,000  บาท
    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-
    อดุลยเดชฯ
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา
    ทําอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม, 
    ค่าวัสดุสํานักงาน, ค่าวัสดุโฆษณาและ
    เผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
    การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
    เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า 116 ลําดับที่ 6
6. โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ   จํานวน  10,000  บาท
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา
    ทําอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม,
    ค่าวัสดุสํานักงาน, ค่าวัสดุโฆษณาและ
    เผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
    การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
    เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 116 ลําดับที่ 3

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกเขตราชอาณาจักรของผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล,
พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง โดยจ่าย
เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก 
ค่าลงทะเบียน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 300,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือ
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิหน้าที่และการ
มีส่วนร่วมทางการเมือง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 152   
ลําดับที่ 7 

โครงการของดีอําเภอแม่จัน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ เช่น
ค่าจ้างเหมาจัดขบวนแห่, จัดซุ้มนิทรรศการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 100  
ลําดับที่ 1

โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาทําอาหารพร้อมเครื่องดื่ม,
ค่าวัสดุสํานักงาน, ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 116 
ลําดับที่ 4

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม, 
ค่าวัสดุสํานักงาน, และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้าร่วมการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2557)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 153 ลําดับที่ 10

โครงการตามพระราชเสาวนีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการตาม
พระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้า 130 ลําดับที่ 1
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โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการทํางาน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการทํางาน
การจัดการของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
พนักงานจ้าง เช่น ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม, ค่าวิทยากร, 
ค่าวัสดุสํานักงาน, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้าร่วมการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2557)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้า  150 ลําดับที่ 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้ใช้งานได้
ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 295,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ประเภท วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559

ค่าสาธารณูปโภค รวม 427,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 330,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้สําหรับอาคารสํานักงานเทศบาล, 
อาคารดับเพลิง, ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบลแม่คํา, ลานกีฬาเทศบาลตําบลแม่คํา ฯลฯ

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการและค่าเช่าโทรศัพท์ของเทศบาล
หมายเลขดังต่อไปนี้ 08-1980-7494, 08-1783-9049,
0-5377-9198, 0-5377-9388, 0-5363-0149,
0-5377-9063 ฯลฯ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร, ค่าไปรษณีย์,
ค่าลงทะเบียนการจัดส่งหนังสือหรือจดหมายของทางราชการ ฯลฯ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 62,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าบริการทางด้านคมนาคมระบบอินเตอร์เน็ต
และค่าสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 164,790 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 164,790 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องโทรสารกระดาษความร้อน  จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 3,990 บาท
เพื่อจัดซื้อโทรสารกระดาษความร้อน  จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ได้กําหนดไว้ตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจําเป็นต้องใช้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 208 ลําดับที่ 121

ชุดรับแขก  จํานวน 1 ชุด จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจัดซื้อชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
- เก้าอี้ยาว 1 ตัว (โซฟา)
- เก้าอี้พนักพิง 4 ตัว
- โต๊ะกลาง 1 ตัว
- โต๊ะข้าง 2 ตัว
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ได้กําหนดไว้ตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจําเป็นต้องใช้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 209 ลําดับที่ 126

วันที่พิมพ์ : 6/8/2562  16:41:33 หน้า : 9/54



พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 24 นิ้ว  จํานวน 4 ตัว จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม  ขนาด 24 นิ้ว จํานวน 4 ตัวๆ 
ละ 3,000 บาท
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ได้กําหนดไว้ตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจําเป็นต้องใช้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 206 ลําดับที่ 108

สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1  
จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 
แบบที่ 1  จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ 
  (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 20 ppn
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- จัดซื้อตามราคามาตรฐานราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 209 ลําดับที่ 123

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี เกียร์ธรรมดา จํานวน 40,800 บาท

เพื่อจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา
จํานวน 1 คัน
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1. ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นตํ่า
    - กรณีขนาดตํ่ากว่า ซีซี  ที่กําหนดไม่เกิน 5 ซีซี
      หรือขนาดเกินกว่า ซีซี ที่กําหนดไม่เกิน 5 ซีซี
      เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่กําหนดไว้
2. ราคาที่กําหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน
3. การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
    ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 206 ลําดับที่ 109
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ชุดเครื่องเสียงสนาม  จํานวน 1 ชุด จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจัดซื้อชุดเครื่องเสียงสนาม  จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
- เครื่องขยายเสียงกําลังขับไม่น้อยกว่า 600 วัตต์
- อิควอไรเซอร์ 1 ตัว
- CD พร้อมช่องเสียงแฟลชไดร์ฟ 1 ตัว
- ลําโพงไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว พร้อมทวิทเตอร์
- ไมโครโฟนไร้สาย 1 ชุด
- พร้อมอุปกรณ์สายเสียบตู้
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ได้กําหนดไว้ตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจําเป็นต้องใช้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 209 ลําดับที่ 127

งบรายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ
ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ/หรือสิ่งก่อสร้าง

จํานวน 15,000 บาท

ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อเป็น
ผู้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามมิติที่ 2
ด้านคุณภาพชีวิตการให้บริการ (เฉพาะข้อ 2.1 ร้อยละของ
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้า 151 ลําดับที่ 6

งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแม่จัน จํานวน 45,000 บาท
อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแม่จัน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี งานประเพณีท้องถิ่น 
    และวันสําคัญต่างๆ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
    จํานวน  40,000  บาท
3. โครงการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน 
     (กม.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     จํานวน  5,000  บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 118 ลําดับที่ 10
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,520,680 บาท
งบบุคลากร รวม 2,068,680 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,068,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,689,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน ตําแหน่ง - ผู้อํานวยการกองคลัง, หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานคลัง,หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้, นักวิชาการพัสดุ, 
นักวิชาการเงินและบัญชี ฯลฯ
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 9)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง
1. ผู้อํานวยการกองคลัง  อัตราเดือนละ 3,500 บาท
    เป็นเงิน 42,000 บาท
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  อัตราเดือนละ 1,500 บาท
    เป็นเงิน 18,000 บาท
3. หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้   อัตราเดือนละ 1,500 บาท
    เป็นเงิน 18,000 บาท
รวมเป็นเงิน 78,000 บาท
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 10)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 260,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, ผู้ช่วยช่างแผนที่ภาษีฯ  ฯลฯ
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
(ฉบับที่ 4)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 39,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตําแหน่ง - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, 
ผู้ช่วยช่างแผนที่ภาษีฯ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 430,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 250,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง
และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0402.5/ว85 
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล
ตําแหน่ง - หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้, นักวิชาการพัสดุ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก, ค่าถ่ายเอกสาร
และเย็บหนังสือเข้าปก, ค่าถ่ายเอกสารแบบพิมพ์เขียว, 
แบบแปลนแผนที่ภาษี ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษี
และค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 151 ลําดับที่ 4

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทํา
แผนที่ภาษี เช่น ค่าจ้าง, ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 151 ลําดับที่ 5

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้ใช้งานได้
ตามปกติ

วันที่พิมพ์ : 6/8/2562  16:41:33 หน้า : 13/54



ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ประเภท วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559
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งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล*  จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 22,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล*  
จํานวน 1 ชุด
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
  (4 core) จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
  หรือดีกว่า ดังนี้
  1) ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
       (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว
       สัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 2.2 GHz  และมีหน่วย
       ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) 
       ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ
  2) ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ
       (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็ว
       สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยี
       เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
       ประมวลสูง
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาด
  ไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
  ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
  ไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel 
  และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 
  3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
  10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
  และ Bluetooth 
จัดซื้อตามราคามาตรฐานราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
หน้า 211 ลําดับที่ 133

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้ใช้งานได้
ตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภท วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 268,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 259,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แห่งพื้นที่ที่ได้รับคําสั่งช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
จากผู้บริหารท้องถิ่นนั้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการเกี่ยวเนื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการต่างๆ ในการเตรียมความพร้อม
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ
และหลังเกิดเหตุ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 131 ลําดับที่ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.ทต.แม่คํา จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการต่างๆ ตามโครงการ เช่น 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้าร่วมการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2557)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 156 ลําดับที่ 4

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้ใช้งานได้
ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 99,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภท วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภท วัสดุคงทน 
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559

งบลงทุน รวม 9,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เลื่อยยนต์ ขนาด 1,500 วัตต์  จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 9,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเลื่อยยนต์ ขนาด 1,500 วัตต์ (4 แรงม้า) 
จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ได้กําหนดไว้ตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจําเป็นต้องใช้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 207 ลําดับที่ 112
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 9,009,370 บาท

งบบุคลากร รวม 8,389,870 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 8,389,870 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,747,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน ตําแหน่ง - ผู้อํานวยการกองการศึกษา, หัวหน้าฝ่าย
บริหารการศึกษา, นักวิชาการศึกษา ฯลฯ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่
ครูในสังกัดโรงเรียนเทศบาลตําบลแม่คํา (แม่คําสบเปินราษฎร์นุกูล)
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแม่คํา
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 9)
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง
1. ผู้อํานวยการกองการศึกษา อัตราเดือนละ 3,500 บาท
    เป็นเงิน 42,000 บาท
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา อัตราเดือนละ 1,500 บาท
    เป็นเงิน 18,000 บาท
รวมเป็นเงิน  60,000  บาท
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 10)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 520,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของข้าราชการครู ตําแหน่ง-
1. ชํานาญการ 6 อัตรา ๆ ละ 3,500 บาท
    เป็นเงิน 252,000 บาท
2. ชํานาญการพิเศษ 4 อัตรา ๆ ละ 5,600 บาท
    เป็นเงิน 268,800 บาท
รวมเป็นเงิน 520,800 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0809.4/ว2673  ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,710,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ, คนครัว, ผู้ช่วยครู,
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และพนักงานจ้างทั่วไป
โรงเรียนเทศบาลตําบลแม่คํา (แม่คําสบเปินราษฎร์นุกูล)
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแม่คํา ฯลฯ
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
(ฉบับที่ 4),หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0809.4/ว2673  ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 82,150 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตําแหน่ง - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ, คนครัว, 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และพนักงานจ้างทั่วไป
โรงเรียนเทศบาลตําบลแม่คํา (แม่คําสบเปินราษฎร์นุกูล)
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแม่คํา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558,
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0809.4/ว2673  ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

เงินอื่นๆ จํานวน 268,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือนให้กับข้าราชการครู
ตําแหน่ง - ชํานาญการพิเศษ 4 อัตรา ๆ ละ 5,600 บาท
เป็นเงิน 268,800 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0809.4/ว2673  ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

งบดําเนินงาน รวม 188,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 38,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 38,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแม่คํา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0809.4/ว2674  ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้ใช้งานได้
ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ประเภท วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559

งบลงทุน รวม 431,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 431,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต  จํานวน 2 ตู้ จํานวน 7,000 บาท
เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต  
จํานวน 2 ตู้ๆ ละ 3,500 บาท
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ได้กําหนดไว้ตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจําเป็นต้องใช้

โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน (แบบพลาสติก)  จํานวน 30 ชุด จํานวน 47,400 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน (แบบพลาสติก) จํานวน 30 ชุดๆ ละ
1,580 บาท
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ได้กําหนดไว้ตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจําเป็นต้องใช้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 207 ลําดับที่ 114

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กระดานอัจฉริยะ Interactive Board ขนาดไม่น้อยกว่า 78 นิ้ว 
จํานวน 3 ชุด

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจัดซื้ออัจฉริยะ Interactive Board  ขนาดไม่น้อยกว่า 78 นิ้ว
จํานวน  3  ชุด
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ได้กําหนดไว้ตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจําเป็นต้องใช้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 196 ลําดับที่ 67

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ชุดกรองนํ้าระบบนํ้าดื่มภายในโรงเรียน  จํานวน 1 ชุด จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจัดซื้อชุดกรองนํ้าระบบนํ้าดื่มภายในโรงเรียน จํานวน 1 ชุด
ประกอบด้วย
- ถังกรองสแตนเลส 40 x 120 เซนเติเมตร พร้อมสารกรอง 
  จํานวน 1 ใบ
- ชุดกรองตะกอนละเอียด 20 นิ้ว พร้อมไส้กรอง จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ได้กําหนดไว้ตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจําเป็นต้องใช้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 209 ลําดับที่ 125
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล แบบที่ 2*  จํานวน 1 ชุด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จํานวน 1 ชุด
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก 
  (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 
  3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณี
  ที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ 
  Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 
  12 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
  หรือดีกว่า ดังนี้
  1. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย
      ความจําขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
   2. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
       ประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถ
       ใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
       หรือ
   3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
       หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
       - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
         ไม่น้อยกว่า 8 GB
       - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
         ไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
         ไม่น้อยกว่า 240 GB จํานวน 1 หน่วย
      - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
      - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
        10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
      - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
        ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
      - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
      - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
จัดซื้อตามราคามาตรฐานราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
หน้า 211 ลําดับที่ 135
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เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
  และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
  (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 
  27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้า
  ต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
  จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100
  Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งาน
  ผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
จัดซื้อตามราคามาตรฐานราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
หน้า 211 ลําดับที่ 136

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 2kVA  จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 2 kVA  จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA (1,200 Watts)
- มีช่องแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-20%
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220+/-10%
- สามารถสํารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที
จัดซื้อตามราคามาตรฐานราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
หน้า 212 ลําดับที่ 137

ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส  จํานวน 3 ชุด จํานวน 2,100 บาท
เพื่อจัดซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส  จํานวน 3 เครื่อง 
ราคา 700 บาทต่อปี (สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง)
จัดซื้อตามราคามาตรฐานราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
หน้า 212 ลําดับที่ 138
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,001,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 7,084,300 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,959,490 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,134,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทํากิจกรรมต่างๆ 
ให้เทศบาลตําบลแม่คํา, โรงเรียนเทศบาลตําบลแม่คํา 
(แม่คําสบเปินราษฎร์นุกูล), ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลแม่คํา ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาทําอาหารพร้อมเครื่องดื่ม,
ค่ามหรสพ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 120 ลําดับที่ 3

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโรงเรียนเทศบาลตําบลแม่คํา
(แม่คําสบเปินราษฎร์นุกูล)

จํานวน 540,000 บาท

1. โครงการรถรับ-ส่งนักเรียน                    จํานวน  170,000  บาท
2. โครงการว่ายนํ้าเป็นเล่นนํ้าปลอดภัย        จํานวน    20,000  บาท
3. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน                 จํานวน 150,000  บาท
4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์   จํานวน    50,000  บาท
    ค่านํ้าประปา ฯลฯ
5. โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่าย         จํานวน    50,000  บาท
    พัฒนาการศึกษาองค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือ
6. โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน        จํานวน  100,000  บาท
    แบบมอนเตสซอรี่
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 120 
ลําดับที่ 4

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแม่คํา จํานวน 52,500 บาท
1. ค่าวัสดุสํานักงาน                           จํานวน  10,000  บาท
2. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว                  จํานวน  10,000  บาท
3. โครงการห้องเรียนน่าอยู่                 จํานวน    3,000  บาท
4. โครงการวันสําคัญ                         จํานวน    6,000  บาท
5. โครงการผลิดสื่อสร้างสรรค์เด็กไทย  จํานวน    3,000  บาท
    วัยเรียนรู้
6. โครงการห้องสมุดน้อยส่งเสริม         จํานวน    3,000  บาท
    รักการอ่าน
9. โครงการ Cooking kid                 จํานวน    2,000  บาท
10. โครงการศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ        จํานวน    5,000  บาท
11. ค่าใช้จ่ายโทรศัพท์-อินเตอร์เน็ต     จํานวน  10,500  บาท
      และค่าบริการ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 120 
ลําดับที่ 5
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลตําบล
แม่คํา (แม่คําสบเปินราษฎร์นุกูล)

จํานวน 3,908,990 บาท

1. ค่าอาหารกลางวัน                     จํานวน 1,620,000  บาท
    (นักเรียน 405 คนๆ ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน)
    เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ประเภทวัสดุประกอบอาหาร
2. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาจํานวน    20,000  บาท
3. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ ADSL จํานวน      9,600  บาท
4. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนระบบ WIFI    จํานวน      7,200  บาท
5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู          จํานวน    30,000  บาท
    ในโรงเรียน สังกัด อปท.  
6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน      จํานวน  100,000  บาท
7. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ         จํานวน    50,000  บาท
    โรงเรียน
8. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา       จํานวน   500,000  บาท
    โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการพัฒนาท้องถิ่น
    (SBMLD) 
9. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด      จํานวน     15,000  บาท
    ในสถานศึกษา  
10. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน จํานวน    50,000  บาท
     ในสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
11.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
     ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
       1. ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 1,700 บาท/ปี นักเรียน 138 คน
           จํานวน 234,600 บาท
       2. ระดับประถมศึกษา คนละ 1,900 บาท/ปี นักเรียน 267 คน  
          จํานวน  507,300  บาท
     - ค่าหนังสือเรียน
       1. อนุบาล คนละ 200 บาท/ปี  นักเรียน 138 คน 
           จํานวน  27,600  บาท
       2. ป.1  คนละ 625 บาท/ปี  นักเรียน  48 คน       
           จํานวน  30,000  บาท
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       3. ป.2  คนละ 619 บาท/ปี  นักเรียน  53 คน       
           จํานวน  32,807  บาท
       4. ป.3  คนละ 622 บาท/ปี  นักเรียน  49 คน       
           จํานวน  30,478  บาท
       5. ป.4  คนละ 673 บาท/ปี  นักเรียน  39 คน       
           จํานวน  26,247  บาท
       6. ป.5  คนละ 806 บาท/ปี  นักเรียน  33 คน       
           จํานวน  26,598  บาท
       7. ป.6  คนละ 818 บาท/ปี  นักเรียน 45 คน        
           จํานวน  36,810  บาท
     - ค่าอุปกรณ์การเรียน
       1. ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 200 บาท/ปี  นักเรียน 138 คน
           จํานวน 27,600 บาท
       2. ระดับประถมศึกษา  คนละ 390 บาท/ปี  นักเรียน  267 คน  
           จํานวน  104,130  บาท
     - ค่าเครื่องแบบนักเรียน
       1. ระดับอนุบาลศึกษา  คนละ 300 บาท/ปี  นักเรียน 138 คน  
           จํานวน  41,400  บาท
       2. ระดับประถมศึกษา  คนละ 360 บาท/ปี  นักเรียน 267 คน  
           จํานวน  96,120  บาท
     - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
       1. ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 430 บาท/ปี  นักเรียน 138 คน
           จํานวน 59,340 บาท
       1. ระดับประถมศึกษา คนละ 480 บาท/ปี  นักเรียน 267 คน  
           จํานวน  128,160  บาท
12. เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น 
      (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน) 
     - ระดับ ป.1-6 คนละ 1,000 บาท/ปี   นักเรียน  98  คน  
       จํานวน  98,000  บาท
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0816.2/ว2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562,
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว3274  
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 121   
ลําดับที่ 6

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลแม่คํา

จํานวน 264,000 บาท

1. ค่าอาหารกลางวัน      จํานวน   196,000  บาท
    (นักเรียน 40 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 245 วัน)
    เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ประเภทวัสดุประกอบอาหาร
2. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)จํานวน    68,000  บาท
    (นักเรียน 40 คน ๆ ละ 1,700 บาท)
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0816.2/ว2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562,
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว3274  
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 121  
ลําดับที่ 7
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ค่าวัสดุ รวม 1,124,810 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,124,810 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับอาหารเสริม (นม) ประเภทนม
1. เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแม่คํา  
    เป็นเงิน  76,648  บาท
    (40 คน ๆ ละ 7.37 บาท  รวม 260 วัน )
2. เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตําบลแม่คํา 
    (แม่คําสบเปินราษฎร์นุกูล)  
    เป็นเงิน  776,061  บาท  (405 คน ๆ ละ 7.37 บาท  
    รวม 260 วัน)
3. เด็กนักเรียนบ้านแม่คํา (ประชานุเคราะห์)  
    เป็นเงิน  272,101  บาท
     (142 คน ๆ ละ 7.37 บาท  รวม 260 วัน)
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0816.2/ว2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562,
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว3274  
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

งบลงทุน รวม 150,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 150,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 150,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0816.2/ว2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562,
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว3274  
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 98  
ลําดับที่ 1
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งบเงินอุดหนุน รวม 767,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 767,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่คํา (ประชานุเคราะห์) จํานวน 767,000 บาท
อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่คํา (ประชานุเคราะห์)
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการต่างๆ ประกอบด้วย
1. โครงการอาหารกลางวันนักเรียน  
     จํานวน  568,000  บาท
    (นักเรียน 142 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน)
    เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ประเภท
    วัสดุประกอบอาหาร
    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
    ที่ มท 0816.2/ว3274  ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
2. โครงการแข่งขันกีฬาระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น
     จํานวน 50,000 บาท
3. โครงการกิจกรรมป้องกันยาเสพติด ตรวจสารเสพติด 
    อบรมดูงานเรือนจํา  จํานวน 10,000 บาท    
4. โครงการฝึกอบรม พัฒนากิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด
    ระดับประถมและมัธยมศึกษา  จํานวน 10,000 บาท
5. โครงการประกวดทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ
     และระดับประเทศ  จํานวน 20,000 บาท
6. โครงการพัฒนาภาษาจีน    
     จํานวน  49,000  บาท
7. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
     จํานวน 10,000  บาท
8. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    จํานวน 10,000  บาท
9. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชานาฎศิลป์   
    จํานวน 10,000  บาท
10. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนดนตรี                
       จํานวน 10,000  บาท
11. โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อให้มีงานทํา  
       จํานวน 10,000  บาท
12. โครงการกิจกรรมเทศบาลจําลอง   
      จํานวน 10,000 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 122 
ลําดับที่ 10

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,675,060 บาท

งบบุคลากร รวม 1,201,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,201,260 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 509,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน ตําแหน่ง - ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข,
นักวิชาการสาธารณสุขฯ ฯลฯ
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 9)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง - ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ
อัตราเดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
(ฉบับที่ 10)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 630,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ, คนงานประจํารถขยะ ฯลฯ
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงรายเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
(ฉบับที่ 4)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 19,980 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตําแหน่ง - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ, 
คนงานประจํารถขยะ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 441,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 107,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์
ต่อทางราชการในการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
ในเขตเทศบาล ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 102,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล,
พนักงานจ้าง ฯลฯ ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย รวม 286,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 251,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก เช่น คนงานเก็บขยะ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้ใช้งานได้
ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 48,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ประเภท วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559

งบลงทุน รวม 32,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,800 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องชั่งสปริง จานแบน 60 กิโลกรัม  จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 2,500 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องชั่งสปริง จานแบน 60 กิโลกรัม  จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ได้กําหนดไว้ตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจําเป็นต้องใช้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 207 ลําดับที่ 116

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
รถเข็นปูนล้อแม็กเดี่ยว ขนาด 12 นิ้ว  จํานวน 2 คัน จํานวน 3,600 บาท

เพื่อจัดซื้อรถเข็นปูนล้อแม็กเดี่ยว ขนาด 12 นิ้ว  จํานวน 2 คัน
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ได้กําหนดไว้ตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจําเป็นต้องใช้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 208 ลําดับที่ 117
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV  จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 18,700 บาท

เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV  
ขนาด 48 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1. ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ 
    (Resolution) 1,920x1,080 พิกเซล 
2. ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นตํ่า 48 นิ้ว
3. แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
4. สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)
5. ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อ
    สัญญาณภาพและเสียง
6. ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง 
    และภาพยนตร์
7. มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 208 ลําดับที่ 118 

ครุภัณฑ์อื่น
เครื่องอุปกรณ์บีบอัดก้อนพลาสติก ขนาด 40x40x50 เซนติเมตร  
จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องอุปกรณ์บีบอัดก้อนพลาสติก ขนาด 40x40x50 
เซนติเมตร  จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ได้กําหนดไว้ตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจําเป็นต้องใช้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 208 ลําดับที่ 119

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 385,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทํากิจกรรมต่างๆ
ให้เทศบาล เช่น จ้างเหมาบริการสํารวจและขึ้นทะเบียนสุนัข
และแมว, จ้างเหมาพ่นยาป้องกันโรคไข้เลือดออก ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างผสมผสาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย, ค่าวัสดุ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 132 
ลําดับที่ 2
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โครงการฝึกอบรม อสม.ทต.แม่คํา จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้าร่วมการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2557)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 132 
ลําดับที่ 3

โครงการรณรงค์ ควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้าร่วมการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2557)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 134 
ลําดับที่ 11

โครงการรณรงค์ลดขยะในครัวเรือน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้าร่วมการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2557)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 133 
ลําดับที่ 6

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิงพลอากาศเอกหญิง สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรี-
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้าร่วมการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2557)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 135 
ลําดับที่ 13

โครงการสัปดาห์รณรงค์ทําความสะอาด จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 133 
ลําดับที่ 7
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โครงการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้าร่วมการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2557)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 134 
ลําดับที่ 9

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้ใช้งานได้
ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559

งบเงินอุดหนุน รวม 185,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 185,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย จํานวน 5,000 บาท
ตามโครงการผ่าตัดทําหมันเพื่อลดจํานวนสุนัขและแมวที่เป็น
สัตว์พาหะของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของ
ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 145 
ลําดับที่ 36
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เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนกลุ่ม อสม. จํานวน 60,000 บาท

1. อุดหนุนกลุ่ม อสม. หมู่ที่ 1  จํานวน  10,000  บาท
    - ตามโครงการกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
       (อสม.) บ้านแม่คําสบเปิน หมู่ที่ 1
2. อุดหนุนกลุ่ม อสม. หมู่ที่ 2  จํานวน  10,000  บาท
    - ตามโครงการกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
      (อสม.) บ้านแม่คําตลาด หมู่ที่ 2
3. อุดหนุนกลุ่ม อสม. หมู่ที่ 8  จํานวน  10,000  บาท
    - ตามโครงการกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
      (อสม.) บ้านแม่คําบ้านใหม่ หมู่ที่ 8
4. อุดหนุนกลุ่ม อสม. หมู่ที่ 10  จํานวน  10,000  บาท
    - ตามโครงการกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
      (อสม.) บ้านแม่คําหลังวัด หมู่ที่ 10
5. อุดหนุนกลุ่ม อสม. หมู่ที่ 12  จํานวน  10,000  บาท
    - ตามโครงการกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
      (อสม.) บ้านแม่คําบ้านทุ่ง หมู่ที่ 12
6. อุดหนุนกลุ่ม อสม. หมู่ที่ 14  จํานวน  10,000  บาท
    - ตามโครงการกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
      (อสม.) บ้านแม่เปิน หมู่ที่ 14
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 135 
ลําดับที่ 15
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จํานวน 120,000 บาท
1. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 จํานวน  20,000  บาท
    - ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน 
    ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
    บ้านแม่คําสบเปิน หมู่ที่ 1 ต.แม่คํา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 จํานวน  20,000  บาท
    - ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน 
    ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
    บ้านแม่คําตลาด หมู่ที่ 2 ต.แม่คํา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 จํานวน  20,000  บาท
    - ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน 
    ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
    บ้านแม่คําบ้านใหม่ หมู่ที่ 8 ต.แม่คํา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 จํานวน  20,000  บาท
    - ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน 
    ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
    บ้านแม่คําหลังวัด หมู่ที่ 10 ต.แม่คํา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 จํานวน  20,000  บาท
    - ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน 
    ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
    บ้านแม่คําบ้านทุ่ง หมู่ที่ 12 ต.แม่คํา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
6. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 จํานวน  20,000  บาท
    - ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน 
    ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
    บ้านแม่เปิน หมู่ที่ 14 ต.แม่คํา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขในกิจกรรม
ต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ โดยสนับสนุน
ให้จํานวน 6 หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/.2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 145 
ลําดับที่ 35

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 12,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 12,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 12,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภท วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
สําหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัยคนชรา ผู้ด้อยโอกาสผู้มีรายได้น้อย 
และผู้ไร้ที่อยู่อาศัย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 430,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 430,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทํากิจกรรมต่างๆ
ให้เทศบาลเช่น จ้างคนงานเก็บขยะบริเวณตลาดสด, 
คนงานโรงนํ้าดื่ม เทศบาลตําบลแม่คํา ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภท วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภท วัสดุคงทน 
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559

งานไฟฟ้าถนน รวม 485,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 185,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 165,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภท วัสดุคงทน 
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่เกิน
ร้อยละ 10 ของหมู่บ้านในเขตเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือจังหวัดเชียงราย ที่ ชร 0016/13725 
ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2538

งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอแม่ฟ้าหลวง จํานวน 300,000 บาท
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอแม่ฟ้าหลวง  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟกิ่ง
ในเขตเทศบาลตําบลแม่คํา รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอแม่ฟ้าหลวงกําหนด ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2655) 
หน้า 87 ลําดับที่ 206

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 270,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าบริหารจัดการศูนย์จัดการขยะครบวงจร จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย, ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
หน้า 146 ลําดับที่ 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้ใช้งานได้
ตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภท วัสดุคงทน 
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 620,900 บาท

งบดําเนินงาน รวม 265,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 265,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการ To Be Number One จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าอาหาร, 
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม, ค่าวิทยากร, ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 103 
ลําดับที่ 1

โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ เช่น 
ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม, ค่าวิทยากร, 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้าร่วมการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2557)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 105 
ลําดับที่ 8
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โครงการข่วงการเรียนรู้ดูแลผู้สูงอายุ จํานวน 35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ เช่น 
ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม, ค่าวิทยากร,
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 123 
ลําดับที่ 1

โครงการนักอนุรักษ์เทศบาล จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ เช่น 
ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม, ค่าวิทยากร,
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้าร่วมการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2557)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 147 
ลําดับที่ 1

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ เช่น 
ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม, ค่าวิทยากร, 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้าร่วมการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2557)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 157 
ลําดับที่ 1

โครงการร้อยใจรักษ์ (การเรียนรู้ประสบการณ์การประยุกต์ใช้
แนวพระราชดําริ)

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม, ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหาร,
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม, ค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมารถ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้าร่วมการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2557)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า106  
ลําดับที่ 11

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดําริ จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ เช่น 
ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม, ค่าวิทยากร, 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้าร่วมการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2557)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 100 
ลําดับที่ 2
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โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแม่คํา จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม, ค่าวัสดุอุปกรณ์, 
ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม, ค่าวิทยากร 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้าร่วมการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2557)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 100 
ลําดับที่ 3

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ 
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือศาลากลางจังหวัดเชียงราย ด่วนที่สุด 
ที่ ชร 0023.3/15996 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 147 ลําดับที่ 3

งบลงทุน รวม 49,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 49,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้พลาสติก  จํานวน 100 ตัว จํานวน 18,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก  จํานวน 100 ตัว
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ได้กําหนดไว้ตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจําเป็นต้องใช้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
หน้า 209 ลําดับที่ 131

โต๊ะประชุมหน้าขาว ขนาด 60x180 เซนติเมตร  จํานวน 5 ตัว จํานวน 7,500 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะสีขาว ขนาด 60 x 180 เซนติเมตร  จํานวน 5 ตัว
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ได้กําหนดไว้ตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจําเป็นต้องใช้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
หน้า 209 ลําดับที่ 129

โต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต  จํานวน 12 ตัว จํานวน 8,400 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต  จํานวน 12 ตัว
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ได้กําหนดไว้ตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจําเป็นต้องใช้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
หน้า 209 ลําดับที่ 130
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน*  จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน* จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)
  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz
  และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
  ในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory
  รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
- หน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า
  4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
  1 TB
   หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
   จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel 
   และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 
  3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
  10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g,n,ac) 
  และ Bluetooth
จัดซื้อตามราคามาตรฐานราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
หน้า 209 ลําดับที่ 132

งบเงินอุดหนุน รวม 306,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 306,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแม่จัน จํานวน 10,000 บาท
อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแม่จัน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดอําเภอแม่จัน (ศป.ปส.อ.แม่จัน) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 106 
ลําดับที่ 12
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อุดหนุนเทศบาลตําบลจันจว้า จํานวน 15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลาง
เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ (อําเภอแม่จัน)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 110 
ลําดับที่ 2

เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรี จํานวน 60,000 บาท

1. อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 1          จํานวน  10,000  บาท
    - ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมคณะกรรมการ
      กลุ่มพัฒนาสตรี  บ้านแม่คําสบเปิน หมู่ที่ 1
2. อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 2           จํานวน  10,000  บาท
    - ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมคณะกรรมการ
      กลุ่มพัฒนาสตรี  บ้านแม่คําตลาด หมู่ที่ 2
3. อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 8           จํานวน  10,000  บาท
    - ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมคณะกรรมการ
      กลุ่มพัฒนาสตรี  บ้านแม่คําบ้านใหม่ หมู่ที่ 8
4.. อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 10        จํานวน  10,000  บาท
     - ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมคณะกรรมการ
      กลุ่มพัฒนาสตรี  บ้านแม่คําหลังวัด หมู่ที่ 10
5. อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 12         จํานวน  10,000  บาท
    - ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมคณะกรรมการ
      กลุ่มพัฒนาสตรี  บ้านแม่คําบ้านทุ่ง หมู่ที่ 12
6. อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 14         จํานวน  10,000  บาท
    - ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมคณะกรรมการ
      กลุ่มพัฒนาสตรี  บ้านแม่เปิน หมู่ที่ 14
     รวม  60,000  บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 107 
ลําดับที่ 15

อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอแม่จัน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ในการพัฒนาบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี
อําเภอแม่จัน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 107 
ลําดับที่ 16

วันที่พิมพ์ : 6/8/2562  16:41:33 หน้า : 41/54



อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จํานวน 48,000 บาท
1. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1    จํานวน    8,000  บาท
    - ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมคณะกรรมการหมู่บ้าน 
    บ้านแม่คําสบเปิน หมู่ที่ 1
2. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2    จํานวน     8,000  บาท
    - ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมคณะกรรมการหมู่บ้าน 
    บ้านแม่คําตลาด หมู่ที่ 2
3. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8    จํานวน     8,000  บาท
    - ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมคณะกรรมการหมู่บ้าน 
    บ้านแม่คําบ้านใหม่ หมู่ที่ 8
4. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10   จํานวน    8,000  บาท
    - ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมคณะกรรมการหมู่บ้าน 
    บ้านแม่คําหลังวัด หมู่ที่ 10
5. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12   จํานวน    8,000  บาท
    - ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมคณะกรรมการหมู่บ้าน 
    บ้านแม่คําบ้านทุ่ง หมู่ที่ 12
6. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 14   จํานวน    8,000  บาท
    - ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมคณะกรรมการหมู่บ้าน 
    บ้านแม่เปิน หมู่ที่ 14
    รวม  48,000  บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 107 
ลําดับที่ 14

อุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบลแม่คํา

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
เทศบาลตําบลแม่คํา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 108 
ลําดับที่ 20

อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 108,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ To Be Number One 
เทศบาลตําบลแม่คํา ประจําปี 2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 108 
ลําดับที่ 17
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เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอแม่จัน จํานวน 15,000 บาท

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอแม่จัน
ตามโครงการสนับสนุนภารกิจของกิ่งกาชาดอําเภอแม่จัน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 107 
ลําดับที่13

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา ประเภท วัสดุคงทน 
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 199,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 169,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 169,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวันลอยกระทง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาทําอาหาร, 
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม, ค่าวัสดุสํานักงาน, ค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 125 ลําดับที่ 3

โครงการทานหาแม่ฟ้าหลวงเนื่องในวันพระราชสมภพ จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาทําอาหาร, 
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม, ค่าวัสดุสํานักงาน, ค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 126 ลําดับที่ 4
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โครงการทานหาแม่ฟ้าหลวงเนื่องในวันสวรรคต จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาทําอาหาร, 
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม, ค่าวัสดุสํานักงาน, ค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 126 ลําดับที่ 5

โครงการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการหล่อเทียนและการแห่เทียน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาทําอาหาร, 
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม, ค่าวัสดุสํานักงาน, ค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 127 ลําดับที่ 7

โครงการสมโภชและสืบชะตาเมืองแม่จัน จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาทําอาหาร, 
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม, ค่าวัสดุสํานักงาน, ค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 127 ลําดับที่ 9

โครงการสืบชะตาแม่นํ้าคํา จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาทําอาหาร, 
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม, ค่าวัสดุสํานักงาน, ค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 126 ลําดับที่ 6

โครงการสืบสานวัฒนธรรมการทําบุญหมู่บ้าน จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาทําอาหาร, 
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม, ค่าวัสดุสํานักงาน, ค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 123 ลําดับที่ 2
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จํานวน 10,000 บาท
อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย   
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณี
นมัสการและสรงนํ้าพระธาตุดอยตุง ประจําปี 2563
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 128 ลําดับที่ 11

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนโรงเรียนวัดแม่คําวิทยา จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนโรงเรียนวัดแม่คําวิทยา            
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบรรพชาสามเณร
และอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชชนนี
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 127 ลําดับที่ 10

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,844,100 บาท

งบบุคลากร รวม 2,352,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,352,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,004,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน ตําแหน่ง – ผู้อํานวยการกองช่าง, หัวหน้าฝ่ายแบบแผน
และก่อสร้าง, นายช่างโยธา ฯลฯ
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 9)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล
ตําแหน่ง – นายช่างโยธา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง
1. ผู้อํานวยการกองช่าง อัตราเดือนละ 3,500 บาท
    เป็นเงิน 42,000 บาท
2. หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง อัตราเดือนละ 1,500 บาท
    เป็นเงิน18,000 บาท
รวมเป็นเงิน 60,000 บาท
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
(ฉบับที่ 10)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,190,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ, พนักงานขับเครื่องจักรกล, 
ช่างศิลป์, ช่างไม้, คนสวน, ช่างก่อสร้าง, ผู้ช่วยช่างก่อสร้าง ฯลฯ
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 76,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตําแหน่ง - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ, 
พนักงานขับเครื่องจักรกล, ช่างศิลป์, ช่างไม้, คนสวน, 
ช่างก่อสร้าง, ผู้ช่วยช่างก่อสร้าง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 476,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 46,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล
ตําแหน่ง - หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายแบบพิมพ์เขียวและถ่ายแบบแปลน ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล, 
และพนักงานจ้าง โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะเดินทาง 
ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้ใช้งานได้
ตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ประเภท วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ประเภท วัสดุคงทน 
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559

งบลงทุน รวม 15,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,500 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

แบบหล่อคอนกรีต  จํานวน 1 ชุด จํานวน 6,000 บาท
เพื่อจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีต ขนาด 15x15x15 เซนติเมตร  
จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ได้กําหนดไว้ตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจําเป็นต้องใช้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 208 ลําดับที่ 120
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 9,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
2. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
3. ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
4. พร้อมใบมีด
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 184   ลําดับที่ 11

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 4,078,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 840,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแรงจ้างเหมาในการทํางานต่างๆ 
ในเขตเทศบาลตําบลแม่คํา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้ใช้งานได้
ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 380,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 380,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภท วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559

งบลงทุน รวม 3,238,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,238,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านแม่คําบ้านใหม่ จํานวน 497,000 บาท
ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 3.70 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ อุปกรณ์ หมู่ที่ 14 บ้านแม่เปิน จํานวน 310,000 บาท
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 3.50 เมตร 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนสายหลัก หมู่ที่ 10 
(ช่วงหลังป้ายทั้ง 2 ฝั่ง)

จํานวน 495,000 บาท

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

โครงการก่อสร้างราวกันตกเลียบลําเหมืองหลวง หมู่ที่ 2 จํานวน 95,000 บาท
สูง 1.00 เมตร ยาวรวม 172.00 เมตร (ตามแบบเทศบาลกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

โครงการก่อสร้างเรียงหินป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 2 ลําเหมืองหลวง
บริเวณฝายย่าแก้ว

จํานวน 149,000 บาท

ความยาวรวม 34 เมตร (ตามแบบเทศบาลกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า หมู่ที่ 1 ช่วงแยกซอย 22 - 
หน้าบ้านนายอุดม  ชัยแว่น

จํานวน 256,000 บาท

ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทาง 113.00 เมตร 
บ่อพัก คสล.ไม่น้อยกว่า 11 บ่อ (ตามแบบเทศบาลกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า หมู่ที่ 1 ซอย 7 (ด้านทิศตะวันออก) จํานวน 342,000 บาท
ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทาง 154.00 เมตร 
บ่อพัก คสล.ไม่น้อยกว่า 15 บ่อ (ตามแบบเทศบาลกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า หมู่ที่ 12 ช่วงหน้าบ้านนางสุพาณี  คําก้อน
-หน้าบ้านนางแสงดา ยะกันมูล (ด้านทิศใต้)

จํานวน 206,000 บาท

ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทาง 91.00 เมตร 
บ่อพัก คสล.ไม่น้อยกว่า 9 บ่อ (ตามแบบเทศบาลกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า หมู่ที่ 12 ช่วงหน้าบ้านนายมงคล ใหม่กัน
-หน้าบ้านนางแสงจันทร์ นํ้าใจดี

จํานวน 256,000 บาท

ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทาง 117.00 เมตร 
บ่อพัก คสล.ไม่น้อยกว่า 11 บ่อ (ตามแบบเทศบาลกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
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โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า หมู่ที่ 14 ซอย 2 (ต่อเนื่อง) จํานวน 176,000 บาท
ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทาง 76.00 เมตร 
บ่อพัก คสล.ไม่น้อยกว่า 7 บ่อ (ตามแบบเทศบาลกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า หมู่ที่ 2 ตั้งแต่ศาลาอเนกประสงค์ 
(บ้านนอก)-แยกบ้านนางศรีทร  ขันอุละ

จํานวน 356,000 บาท

ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทาง 136.00 เมตร 
บ่อพัก คสล.ไม่น้อยกว่า 13 บ่อ พร้อมขยายผิวจราจร คสล. 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 136 ตารางเมตร
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 12 บ้านแม่คําบ้านทุ่ง จํานวน 100,000 บาท
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสวนในบ้านอาหารปลอดภัย จํานวน 80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าจ้างเหมาดําเนินการ
เพาะปลูกต้นกล้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคผักปลอดสารพิษ ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 102 ลําดับที่ 2

งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ
ในเขตเทศบาลและท่อระบายนํ้าสาธารณะ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการบริหารจัดการเหมืองฝาย (ตามแนวพระราชดําริ) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ เช่น
ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย, ค่าวัสดุ ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 148 ลําดับที่ 1
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โครงการส่งเสริมและสร้างการเรียนรู้ในการบริหารจัดการเหมืองฝาย
ตามแนวพระราชดําริ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ เช่น
ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย, ค่าวัสดุ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้าร่วมการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2557)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 148 ลําดับที่ 2

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ประเภท วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 180,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภท วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559

งบลงทุน รวม 130,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 130,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านในเขตเทศบาล จํานวน 130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถังเก็บนํ้า ทําความสะอาดถังกรองนํ้า
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน ฯลฯ

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 15,234,980 บาท

งบกลาง รวม 15,234,980 บาท
งบกลาง รวม 15,234,980 บาท
ค่าชําระหนี้เงินต้น จํานวน 1,206,910 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. เพื่อดําเนินโครงการต่างๆ
รวม 5 โครงการ สัญญาเงินกู้เลขที่ 1769/89/2560
ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 วงเงิน 13,432,800 บาท
ปีที่ 2 เงินต้น 1,206,910 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล พ.ศ. 2552
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ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 367,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. เพื่อดําเนินโครงการต่างๆ
รวม 5 โครงการ สัญญาเงินกู้เลขที่ 1769/89/2560
ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 วงเงิน 13,432,800 บาท
ดอกเบี้ย 367,840 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล พ.ศ. 2552

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 270,892 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมจังหวัดเชียงราย
ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนที่สุด
ที่ มท 0809.5/ว ลงวันที่ 22  มกราคม 2557, พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และหนังสือสํานักงาน  ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้าง
ที่เทศบาลจะต้องจ่ายในอัตราร้อยละ 0.2 
(ค่าจ้างตามงบประมาณรายจ่ายประจําปี x 0.2)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561,
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 114 ลําดับที่ 2

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 114 ลําดับที่ 2

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 228,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 114 ลําดับที่ 3
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สํารองจ่าย จํานวน 154,513 บาท
ใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว667
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร
ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น
สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร
กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร
แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่นํ้า เสาล้มลุกจราจร
เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็ว เป็นต้น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 99 ลําดับที่ 1

ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 42,630 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
(ส.ท.ท.) ตามข้อบังคับสันนิบาตฯ โดยคํานวณร้อยละ 1/6 
ของงบประมาณ พ.ศ. 2560 x 0.00167 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลแม่คํา
ในการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลแม่คํา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 136 ลําดับที่ 16

เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) 
ในสถานศึกษา

จํานวน 13,971 บาท

(บุคคลสนับสนุนการสอน) โดยคํานวณในอัตราร้อยละ 5 
ของค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557, พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทําศพพนักงาน, ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้างของเทศบาลที่เสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติราชการ
ฯลฯ
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 514,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการท้องถิ่น
โดยคํานวณในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ ยกเว้น
ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน
(ร้อยละ 2 ของ 25,700,000)

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 274,224 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบําเหน็จรายเดือนแก่ลูกจ้างประจํา จํานวน 2 ราย

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)
โดยคํานวณในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนข้าราชการครู
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