
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมคํา

อําเภอ แมจัน   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 59,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,166,460 บาท

งบบุคลากร รวม 9,310,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน
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 วาด้วยเงินเดือน 
เงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจาย
คาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง
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 วาด้วยเงินเดือน 
เงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจาย
คาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษ
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 วาด้วยเงินเดือน 
เงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจาย
คาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 207,360 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน
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 วาด้วยเงินเดือน 
เงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจาย
คาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,555,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ได้แก
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 วาด้วยเงินเดือน 
เงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจาย
คาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,461,940 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,393,020 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน ตําแหนง -
ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล, 
หัวหน้าฝายอํานวยการ, นิติกร, นักวิชาการตรวจสอบภายใน, 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักจัดการงานทั่วไป, 
นักทรัพยากรบุคคล, นักพัฒนาชุมชน, นักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย, เจ้าพนักงานธุรการ ฯลฯ
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 9), ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจาย
ที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559,
หนังสือสํานักงาน กจ กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0819.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 186,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง
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. หัวหน้าฝายอํานวยการ อัตราเดือนละ 1,500 บาท
    เป็นเงิน 18,000 บาท
รวมเป็นเงิน 186,000 บาท
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร
งานบุคคลท้องถิ่นเรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหาร
งานบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 10), ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจาย
ที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559, 
หนังสือสํานักงาน กจ กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0819.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,593,840 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง -
ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ, ผู้ชวยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ, 
พนักงานขับรถยนต์, พนักงานดับเพลิง, พนักงานขับรถ
ดับเพลิงและพนักงานจ้างทั่วไป ฯลฯ
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4), ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
รายจายที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ 
พ.ศ. 2559, หนังสือสํานักงาน กจ กท.และก.อบต. 
ที่ มท 0819.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้าน
การบริหารงานบุคคลของอค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 109,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตําแหนง - 
ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ, ผู้ชวยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ, 
พนักงานขับรถยนต์, พนักงานดับเพลิง, พนักงานขับรถ
ดับเพลิง และพนักงานจ้างทั่วไป ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558, ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ. 2559, หนังสือสํานักงาน กจ กท.และ
ก.อบต. ที่ มท 0819.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินอื่นๆ จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานเทศบาล 
ตําแหนง -
1. ปลัดเทศบาล อัตราเดือนละ 7,000 บาท เป็นเงิน 
    84,000 บาท
2. นิติกร (เงิน พ.ต.ก.) อัตราเดือนละ 4,500 บาท เป็นเงิน 
    54,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนนิติกรชํานาญการพิเศษ 
อัตราเดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจาย
เงินคาตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ
และลูกจ้างประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 4), ตามประกาศ
กําหนดตําแหนงและเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ
ของพนักงานเทศบาล

งบดําเนินงาน รวม 1,791,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 417,200 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําป) สําหรับพนักงานเทศบาล, พนักงานจ้าง
ของเทศบาล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนด
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่น
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

คาเบี้ยประชุม จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่ได้รับการแตงตั้ง
จากสภาเทศบาล ให้ทําหน้าที่เกี่ยวกับงานสภาเทศบาล 
เชน คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ฯลฯ
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนักงานเทศบาล, 
พนักงานจ้าง ฯลฯ ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 289,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านหรือคาเชาซื้อบ้านให้แกพนักงานเทศบาล 
ตําแหนง - 
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล, นิติกร, นักวิชาการตรวจสอบภายใน,
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักทรัพยากรบุคคล, 
นักพัฒนาชุมชน, นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 
เจ้าพนักงานธุรการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 683,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
1. คาเชาเครื่องถายเอกสาร           จํานวน  36,000  บาท
2. คาถายเอกสารและเย็บหนังสือ    จํานวน  90,000  บาท
    เข้าปก, คาโฆษณาและเผยแพร, คาใช้จายในการแก้ไข
    เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง Website ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 77,000 บาท

1. คารับรอง                                จํานวน  20,000  บาท
    - เพื่อจายเป็นคารับรองในการต้อนรับ
    บุคคลหรือคณะบุคคลผู้มาเยี่ยมชม
    กิจการของเทศบาล, คาใช้จายในการ
    รับเสด็จพระบรมศานุวงศ์ ฯลฯ
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
    ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 
    กรกฎาคม 2548

2. คาเลี้ยงรับรอง                            จํานวน  25,000  บาท
    - เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองประชุม
    สภาท้องถิ่น, คณะกรรมการหรือ
    คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแตงตั้ง
    ตามกฎหมายหรือตามระเบียบ ฯ
    หนังสือสั่งการ
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
    ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 
    กรกฎาคม 2548

3. โครงการจัดงานวันปยะมหาราช      จํานวน  2,000  บาท    
    - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมา
    ทําอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม, คาวัสดุ
    สํานักงาน, คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 
    ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
    จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการ
    สงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
    องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
    (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 115 ลําดับที่ 1
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4. โครงการจัดงานวันคล้ายวัน            จํานวน  10,000  บาท
    พระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยูหัว 
    มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยรางกูร
    - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมา
    ทําอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม, คาวัสดุ
    สํานักงาน, คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 
    ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน 
    การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา 
    เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
    สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า 116 ลําดับที่ 5

5. โครงการจัดงานวันคล้าย               จํานวน  10,000  บาท
    วันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
    พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
    - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมา
    ทําอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม, คาวัสดุ
    สํานักงาน, คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 
    ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน 
    การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
    เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
    สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
    (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า 116 ลําดับที่ 6

6. โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ     จํานวน  10,000  บาท
    - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมา
    ทําอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม, คาวัสดุ
    สํานักงาน, คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 
    ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วันที่พิมพ์ : 5/8/2563  11:18:18 หน้า : 10/79



    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน 
    การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา 
    เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
    สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 116 ลําดับที่ 3

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกเขตราชอาณาจักรของผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะเดินทาง คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นท้องถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด การประชาสัมพันธ์ 
การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลขาวสารแกประชาชนให้ทราบ
ถึงสิทธิหน้าที่และการมีสวนรวมทางการเมือง เชน คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0705 
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2563 หน้า 18  ลําดับที่ 1 

โครงการของดีอําเภอแมจัน จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการ เชน
คาจ้างเหมาจัดขบวนแห, จัดซุ้มนิทรรศการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
เบิกจายคาใช้จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 100  ลําดับที่ 1

โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาทําอาหารพร้อมเครื่องดื่ม, 
คาวัสดุสํานักงาน, คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ฯลฯ และ
คาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และการ
สงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 116 
ลําดับที่ 4

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหาร, คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม, คาวัสดุ
สํานักงาน ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารวมการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2557)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 153 ลําดับที่ 10
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โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการทํางาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการทํางาน
การจัดการของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
พนักงานจ้าง เชน คาอาหารพร้อมเครื่องดื่ม, คาวิทยากร, 
คาวัสดุสํานักงาน, คาใช้จายในการเดินทาง ฯลฯ และ
คาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารวมการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า  150 ลําดับที่ 2

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน
เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 255,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภท 
วัสดุสิ้นเปลือง
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น ประเภท วัสดุคงทน 
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ค่าสาธารณูปโภค รวม 436,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 330,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าที่ใช้สําหรับอาคารสํานักงาน
เทศบาล, อาคารดับเพลิง, ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตําบลแมคํา, ลานกีฬา
เทศบาลตําบลแมคํา ฯลฯ
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คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการและคาเชาโทรศัพท์ของเทศบาล 
หมายเลขดังตอไปนี้ 
08-1980-7494, 08-1783-9049,0-5377-9198, 
0-5377-9388, 0-5363-0149, 0-5377-9063 ฯลฯ

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร, คาไปรษณีย์, 
คาลงทะเบียนการจัดสงหนังสือหรือจดหมายของทางราชการ 
ฯลฯ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 71,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย คาบริการทางด้านคมนาคมระบบ
อินเตอร์เน็ตและคาสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ

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

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบตางๆ
ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ/หรือสิ่งกอสร้าง

จํานวน 15,000 บาท

คาจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง 
เพื่อจายเป็นคาจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อเป็น
ผู้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามมิติที่ 2 
ด้านคุณภาพชีวิตการให้บริการ (เฉพาะข้อ 2.1 ร้อยละของ
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 151 ลําดับที่ 6
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมจัน จํานวน 50,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมจัน
เพื่อเป็นคาใช้จาย ประกอบด้วย 
1. คาใช้จายในการจัดงานรัฐพิธี งานประเพณีท้องถิ่น
    และวันสําคัญตางๆ     จํานวน  40,000  บาท
2. โครงการจัดงานของดีอําเภอแมจัน ครั้งที่ 3 
    ประจําป 2564         จํานวน  10,000  บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 118 ลําดับที่ 10

งานบริหารงานคลัง รวม 2,360,180 บาท
งบบุคลากร รวม 1,875,180 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,875,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,669,740 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน ตําแหนง - ผู้อํานวยการกองคลัง, หัวหน้าฝายบริหาร
งานคลัง,หัวหน้าฝายพัฒนารายได้, นักวิชาการพัสดุ, 
นักวิชาการเงินและบัญชี, นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ฯลฯ
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 9), ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจาย
ที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559, 
หนังสือสํานักงาน กจ กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0819.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง
1. ผู้อํานวยการกองคลัง  อัตราเดือนละ 3,500 บาท
    เป็นเงิน 42,000 บาท
2. หัวหน้าฝายบริหารงานคลัง อัตราเดือนละ 
    1,500 บาท  เป็นเงิน 18,000 บาท
รวมเป็นเงิน 60,000 บาท
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร
งานบุคคลท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหาร
งานบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 10), ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจาย
ที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559, 
หนังสือสํานักงาน กจ กท.และก.อบต. ที่ มท 0819.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 121,440 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง -
ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, ผู้ชวยชางแผนที่
ภาษีฯ  ฯลฯ
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4), ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
รายจายที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ 
พ.ศ. 2559, หนังสือสํานักงาน กจ กท.และ ก.อบต. 
ที่ มท 0819.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้าน
การบริหารงานบุคคลของอค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง - 
ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, ผู้ชวยชางแผนที่
ภาษีฯ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558, ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ. 2559, หนังสือสํานักงาน กจ กท.และ 
ก.อบต. ที่ มท 0819.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้าน
การบริหารงานบุคคลของอค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 485,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 230,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและ
ผู้ควบคุมงานกอสร้าง
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0402.5/ว85 
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านหรือคาเชาซื้อบ้านให้แกพนักงาน
เทศบาล ตําแหนง - 
หัวหน้าฝายพัฒนารายได้, นักวิชาการพัสดุ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 195,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 115,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก, คาถายเอกสาร
และเย็บหนังสือเข้าปก, คาถายเอกสารแบบพิมพ์เขียว, 
แบบแปลนแผนที่ภาษี ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
คาพาหนะเดินทาง คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีและคาธรรมเนียมตาง ๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ เชน จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล 
ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 151 ลําดับที่ 4
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โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทํา
แผนที่ภาษี เชน คาจ้าง, คาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และ
คาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 151 ลําดับที่ 5

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน
เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภท 
วัสดุสิ้นเปลือง
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน
เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ

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

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 255,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 255,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น แหงพื้นที่ที่ได้รับคําสั่งชวยสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่จากผู้บริหารท้องถิ่นนั้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
เบิกจายคาใช้จายให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
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ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการเกี่ยวเนื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตางๆ ในการเตรียม
ความพร้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กอนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ เชน คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 131 ลําดับที่ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.ทต.แมคํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตางๆ ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพอปพร. ทต.แมคํา  เชน คาวัสดุอุปกรณ์ 
คาอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารวมการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2557)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 156 ลําดับที่ 4

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน
เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภท 
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภท 
วัสดุสิ้นเปลือง
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภท วัสดุคงทน 
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง 
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 9,910,154 บาท

งบบุคลากร รวม 9,749,054 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 9,749,054 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 7,024,624 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน ตําแหนง - ผู้อํานวยการกองการศึกษา, หัวหน้าฝาย
บริหารการศึกษา, นักวิชาการศึกษา ฯลฯ
- เพื่อจายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก 
ครูในสังกัดโรงเรียนเทศบาลตําบลแมคํา (แมคําสบเปน-
ราษฎร์นุกูล) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมคํา
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 9), ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจาย
ที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559, 
หนังสือสํานักงาน กจ กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0819.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562,
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.4/ว2042 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563, 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.4/ว2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง
1. ผู้อํานวยการกองการศึกษา  อัตราเดือนละ 3,500 บาท
    เป็นเงิน 42,000 บาท
2. หัวหน้าฝายบริหารการศึกษา  อัตราเดือนละ 
    1,500 บาท  เป็นเงิน 18,000 บาท
รวมเป็นเงิน  60,000  บาท
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร
งานบุคคลท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหาร
งานบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 10), ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจาย
ที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559, 
หนังสือสํานักงาน กจ กท.และก.อบต. ที่ มท 0819.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

เงินวิทยฐานะ จํานวน 630,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะของข้าราชการครู ตําแหนง-
1. ชํานาญการ 7 อัตราๆ ละ 3,500 บาท  เป็นเงิน 
    294,000 บาท
2. ชํานาญการพิเศษ 5 อัตราๆ ละ 5,600 บาท  เป็นเงิน 
   336,000 บาท
รวมเป็นเงิน 630,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว2042 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,651,680 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง -
ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ, คนครัว, ผู้ชวยครู, ผู้ชวยเจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชี และพนักงานจ้างทั่วไป โรงเรียนเทศบาล
ตําบลแมคํา (แมคําสบเปนราษฎร์นุกูล) ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลแมคํา ฯลฯ
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ พนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4), ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
การกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559, หนังสือสํานักงาน 
กจ กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0819.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 
2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้าน
การบริหารงานบุคคลของอค์กรปกครองสวนท้องถิ่น, 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.4/ว2042 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563, 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.4/ว2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 46,750 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตําแหนง - 
ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ, คนครัว, ผู้ชวยครู, ผู้ชวยเจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชีและพนักงานจ้างทั่วไป ฯลฯ โรงเรียน
เทศบาลตําบลแมคํา (แมคําสบเปนราษฎร์นุกูล) ผู้ดูแลเด็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมคํา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558, ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ. 2559, หนังสือสํานักงาน กจ กท.และ
ก.อบต. ที่ มท 0819.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.4/ว2042 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563, 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.4/ว2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

เงินอื่นๆ จํานวน 336,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนรายเดือนให้กับข้าราชการ
ครู ตําแหนง - 
ชํานาญการพิเศษ 5 อัตราๆ ละ 5,600 บาท 
เป็นเงิน 336,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว2042 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
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งบดําเนินงาน รวม 161,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 31,100 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 3,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.4/ว2042  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 28,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลแมคํา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง ท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว2070  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
คาพาหนะเดินทาง คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน
เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,659,932 บาท
งบดําเนินงาน รวม 6,691,932 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,576,703 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,134,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ทํากิจกรรมตางๆ 
ให้เทศบาลตําบลแมคํา, โรงเรียนเทศบาลตําบลแมคํา 
(แมคําสบเปนราษฎร์นุกูล), ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลแมคํา ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาทําอาหารพร้อม
เครื่องดื่ม, คามหรสพ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
เบิกจายคาใช้จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และ
การสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 120 ลําดับที่ 3

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพโรงเรียนเทศบาลตําบลแมคํา
(แมคําสบเปนราษฎร์นุกูล)

จํานวน 360,000 บาท

1. โครงการรถรับ-สงนักเรียน             
   จํานวน  150,000  บาท
2. โครงการวายน้ําเป็นเลนน้ําปลอดภัย   
     จํานวน  20,000  บาท
3. โครงการแขงขันกีฬานักเรียน
     จํานวน  50,000  บาท
4. คาสาธารณูปโภค คาไฟฟ้า คาโทรศัพท์
    คาน้ําประปา ฯลฯ  จํานวน  50,000  บาท
5. โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
    แบบมอนเตสซอรี่  จํานวน  50,000  บาท
6. โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา จํานวน 40,000 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 120 ลําดับที่ 4
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โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลแมคํา

จํานวน 82,500 บาท

1. คาวัสดุสํานักงาน                     จํานวน  10,000  บาท
2. คาวัสดุงานบ้านงานครัว             จํานวน  10,000  บาท
3. คาวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก            จํานวน  12,500  บาท
4. โครงการห้องเรียนนาอยู             จํานวน   5,000  บาท
5. โครงการวันสําคัญ                    จํานวน   6,000  บาท
6. โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์         จํานวน   5,000  บาท
     เด็กไทยวัยเรียนรู้    
7. โครงการห้องสมุดน้อย               จํานวน   5,000  บาท
    สงเสริมรักการอาน      
8. โครงการ Cooking kid              จํานวน   2,000  บาท
    (การประกอบอาหาร)          
9. โครงการศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ      จํานวน   5,000  บาท
10. โครงการจัดทําวารสาร             จํานวน   2,000  บาท
      ประชาสัมพันธ์ผลงาน       
11. คาใช้จายโทรศัพท์-                จํานวน  12,000  บาท
      อินเตอร์เน็ตและคาบริการ  
12. โครงการเดินทางปลอดภัย         จํานวน  8,000  บาท  
      สวมใสหมวกนิรภัย   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 120 ลําดับที่ 5

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล
ตําบลแมคํา (แมคําสบเปนราษฎร์นุกูล)

จํานวน 3,676,203 บาท
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1. คาอาหารกลางวัน  จํานวน 1,480,000  บาท
(นักเรียน 370 คนๆ ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน)
เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
ประเภทวัสดุประกอบอาหาร
2. คาใช้จายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  
    จํานวน  20,000  บาท
3. คาใช้จายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนระบบ ADSL     
    จํานวน  9,600  บาท
4. คาใช้จายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนระบบ WIFI        
    จํานวน  7,200  บาท
5. คาใช้จายในการพัฒนาข้าราชการครูในโรงเรียน
    สังกัด อปท.  จํานวน  48,000  บาท   
6. คาใช้จายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน         
    จํานวน  100,000  บาท
7. คาใช้จายในการพัฒนาแหลงเรียนรู้ของ
    โรงเรียน  จํานวน  50,000  บาท
8. คาใช้จายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้
   โรงเรียนเป็นฐาน ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)  
   จํานวน 500,000  บาท    
9. คาใช้จายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
    ในสถานศึกษา  จํานวน  15,000  บาท      
10. คาใช้จายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอาน
     ในสถานศึกษาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  
     จํานวน  50,000  บาท     
11.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จาย
     ในการจัดการศึกษา ตั้งแตระดับอนุบาล
     จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     - คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
       1. ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 1,700 บาท/ป 
           นักเรียน 117 คน  จํานวน 198,900 บาท
       2. ระดับประถมศึกษา คนละ 1,900 บาท/ป 
           นักเรียน 253 คน จํานวน  480,700  บาท
     - คาหนังสือเรียน
       1. อนุบาล คนละ 200 บาท/ป  นักเรียน 117 คน  
           จํานวน  23,400  บาท
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       2. ป.1  คนละ 625 บาท/ป  นักเรียน  48 คน  
           จํานวน  30,000  บาท
       3. ป.2  คนละ 619 บาท/ป  นักเรียน 43 คน  
           จํานวน  26,617  บาท
       4. ป.3  คนละ 622 บาท/ป  นักเรียน 49 คน  
           จํานวน  30,478  บาท
       5. ป.4  คนละ 673 บาท/ป  นักเรียน 46 คน   
           จํานวน  30,958  บาท
       6. ป.5  คนละ 806 บาท/ป  นักเรียน 38 คน  
           จํานวน  30,628  บาท
       7. ป.6  คนละ 818 บาท/ป  นักเรียน 29 คน  
           จํานวน  23,722  บาท
     - คาอุปกรณ์การเรียน
       1. ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 200 บาท/ป  
           นักเรียน 117 คน  จํานวน 23,400 บาท
       2. ระดับประถมศึกษา  คนละ 390 บาท/ป  
           นักเรียน  253 คน  จํานวน  98,670  บาท
     - คาเครื่องแบบนักเรียน
       1. ระดับอนุบาลศึกษา  คนละ 300 บาท/ป  
           นักเรียน 117 คน  จํานวน  35,100  บาท
       2. ระดับประถมศึกษา  คนละ 360 บาท/ป  
           นักเรียน 253 คน จํานวน  91,080  บาท
     - คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
       1. ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 430 บาท/ป  
           นักเรียน 117 คน  จํานวน 50,310 บาท
       1. ระดับประถมศึกษา คนละ 480 บาท/ป  
           นักเรียน 253 คน  จํานวน 121,440 บาท
12. เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการ
      จัดการศึกษาของท้องถิ่น (คาปัจจัยพื้นฐาน
      สําหรับนักเรียนยากจน) 
     - ระดับ ป.1-6 คนละ 1,000 บาท/ป 
       นักเรียน  101  คน  จํานวน  101,000  บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
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หน้า 121 ลําดับที่ 6

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลแมคํา

จํานวน 264,000 บาท

1. คาอาหารกลางวัน  จํานวน  196,000  บาท
    (นักเรียน 40 คนๆ ละ 20 บาท จํานวน 245 วัน)
เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ประเภท
วัสดุประกอบอาหาร
2. คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 68,000 บาท 
   (นักเรียน 40 คนๆ ละ 1,700 บาท)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 121 ลําดับที่ 7

ค่าวัสดุ รวม 1,115,229 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,115,229 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับอาหารเสริม (นม) ประเภทนม
(หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว3274  ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)
1. เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมคํา  
    เป็นเงิน  76,648  บาท
    (40 คนๆ ละ 7.37 บาท  รวม 260 วัน )
2. เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตําบลแมคํา 
    (แมคําสบเปนราษฎร์นุกูล)  
    เป็นเงิน  708,994  บาท  
    (370 คนๆ ละ 7.37 บาท  รวม 260 วัน)
3. เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแมคํา (ประชานุเคราะห์)  
    เป็นเงิน  329,587  บาท
    (172 คนๆ ละ 7.37 บาท  รวม 260 วัน)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

งบลงทุน รวม 150,000 บาท
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 150,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาใช้จายในการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 150,000 บาท

- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 98  ลําดับที่ 98

งบเงินอุดหนุน รวม 818,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 818,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบ้านแมคํา (ประชานุเคราะห์) จํานวน 818,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการตางๆ ประกอบด้วย
1. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน  จํานวน  688,000  บาท
    (นักเรียน 172 คนๆ ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน)
    เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ประเภท
    วัสดุประกอบอาหาร
    - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
2. โครงการแขงขันกีฬาระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น
     จํานวน  50,000  บาท     
3. โครงการพัฒนาภาษาจีน  จํานวน  50,000  บาท
4. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  จํานวน  20,000 บาท
5. โครงการฝึกอบรม พัฒนากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
    ระดับ มัธยมศึกษา และยุวกาชาดระดับประถม
    จํานวน  10,000 บาท                                     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2563 หน้า 13  ลําดับที่ 1
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,577,580 บาท

งบบุคลากร รวม 960,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 960,580 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 599,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน ตําแหนง - ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,
นักวิชาการสาธารณสุข ฯลฯ
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 9), ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจาย
ที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559, 
หนังสือสํานักงาน กจ กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0819.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง - 
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อัตราเดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร
งานบุคคลท้องถิ่น  เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหาร
งานบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 10), ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจาย
ที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559, 
หนังสือสํานักงาน กจ กท.และก.อบต. ที่ มท 0819.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 314,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง -
ผู้ชวยเจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ, คนงานประจํารถขยะ 
ฯลฯ
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4), ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
รายจายที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ 
พ.ศ. 2559, หนังสือสํานักงาน กจ กท.และ ก.อบต. 
ที่ มท 0819.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้าน
การบริหารงานบุคคลของอค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 4,140 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตําแหนง - 
ผู้ชวยเจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ, คนงานประจํารถขยะ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558, ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ. 2559, หนังสือสํานักงาน กจ กท.และ 
ก.อบต. ที่ มท 0819.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 617,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 94,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์
ตอทางราชการในการป้องกันและสงเสริมสุขภาพของ
ประชาชนในเขตเทศบาล, คาตอบแทนอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารวม
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557,
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว6290 
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0819.2/ว0803 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนักงาน
เทศบาล, พนักงานจ้าง ฯลฯ ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการปกติ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านหรือคาเชาซื้อบ้านให้แกพนักงาน
เทศบาล ตําแหนง - 
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 445,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 410,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก เชน คนงานเก็บขน 
คัดแยกและกําจัดขยะ, คนงานปฏิบัติงานด้านงานธุรการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, คนงานทําความสะอาด
หน้าตลาดสด ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง 
เดินทาง คาพาหนะเดินทาง คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน
เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 78,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภท 
วัสดุสิ้นเปลือง
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภท 
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภท วัสดุคงทน 
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 360,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทํากิจกรรมตางๆ 
ให้เทศบาล เชน จ้างเหมาบริการสํารวจและขึ้นทะเบียนสุนัข
และแมว, จ้างเหมาพนยาป้องกัน โรคไข้เลือดออก ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบมีสวนรวม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการ เชน คาตอบแทน, คาใช้สอย, 
คาวัสดุ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารวมการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2563 หน้า 15 ลําดับที่ 2

โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยางผสมผสาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการ เชน คาตอบแทน, 
คาใช้สอย, คาวัสดุ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 132 ลําดับที่ 2
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โครงการสงเสริมการสุขาภิบาลอาหารและตลาดสด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการ เชน คาตอบแทน, 
คาใช้สอย, คาวัสดุ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารวมการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2563 หน้า 14 ลําดับที่ 1

โครงการสร้างเครือขายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตําบลแมคํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการ เชน คาตอบแทน, 
คาใช้สอย, คาวัสดุ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารวมการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2563 หน้า 15 ลําดับที่ 3

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ-
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย-
ราชนารี

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการ เชน คาตอบแทน, 
คาใช้สอย, คาวัสดุ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารวมการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 135 ลําดับที่ 13
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน
เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ

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

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภท 
วัสดุสิ้นเปลือง
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
ประเภท วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนกลุม อสม. จํานวน 60,000 บาท

1. อุดหนุนกลุม อสม. หมูที่ 1     จํานวน  10,000  บาท
    - ตามโครงการกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ้าน 
      (อสม.) บ้านแมคําสบเปน หมูที่ 1
2. อุดหนุนกลุม อสม. หมูที่ 2        จํานวน  10,000  บาท
    - ตามโครงการกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ้าน 
      (อสม.) บ้านแมคําตลาด หมูที่ 2
3. อุดหนุนกลุม อสม. หมูที่ 8       จํานวน  10,000  บาท
    - ตามโครงการกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ้าน 
      (อสม.) บ้านแมคําบ้านใหม หมูที่ 8
4. อุดหนุนกลุม อสม. หมูที่ 10     จํานวน  10,000  บาท
    - ตามโครงการกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ้าน 
      (อสม.) บ้านแมคําหลังวัด หมูที่ 10
5. อุดหนุนกลุม อสม. หมูที่ 12  จํานวน  10,000  บาท
    - ตามโครงการกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ้าน 
      (อสม.) บ้านแมคําบ้านทุง หมูที่ 12
6. อุดหนุนกลุม อสม. หมูที่ 14 จํานวน  10,000  บาท
    - ตามโครงการกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ้าน 
      (อสม.) บ้านแมเปน หมูที่ 14
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 135 ลําดับที่ 15

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน จํานวน 120,000 บาท
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1. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1   จํานวน 20,000 บาท
    - ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
      รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  บ้านแมคําสบเปน 
      หมูที่ 1 ต.แมคํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2564    
2. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 2  จํานวน 20,000 บาท
    - ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
      รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  บ้านแมคําตลาด
      หมูที่ 2 ต.แมคํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2564    
3. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 8 จํานวน 20,000 บาท
    - ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
      รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  บ้านแมคําบ้านใหม  
      หมูที่ 8 ต.แมคํา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564    
4. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 10 จํานวน 20,000 บาท
    - ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
      รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  บ้านแมคําหลังวัด  
      หมูที่ 10 ต.แมคํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2564    
5. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 12 จํานวน 20,000 บาท
    - ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
      รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  บ้านแมคําบ้านทุง
      หมูที่ 12 ต.แมคํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2564    
6. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 14 จํานวน 20,000 บาท
    - ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
      รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  บ้านแมเปน  
      หมูที่ 14 ต.แมคํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2564    
เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขในกิจกรรม
ตางๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่
โดยสนับสนุนให้จํานวน 6 หมูบ้านๆ ละ 20,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือ กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.5/.2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2563 หน้า 16 ลําดับที่ 5
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 12,000 บาท

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

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล 
สําหรับซอมแซมที่อยูอาศัยคนชรา ผู้ด้อยโอกาส
ผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่อยูอาศัย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 710,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 710,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 630,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 630,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทํากิจกรรมตางๆ
ให้เทศบาล เชน จ้างคนงานโรงน้ําดื่ม, คนงานตัดหญ้า, 
คนงานซอมแซมไฟฟ้าสาธารณะเทศบาลตําบลแมคํา ฯลฯ

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

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภท 
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภท 
วัสดุสิ้นเปลือง
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภท วัสดุคงทน 
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

งานไฟฟ้าถนน รวม 505,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 205,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 185,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภท 
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภท 
วัสดุสิ้นเปลือง
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภท วัสดุคงทน 
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
สวนที่เกินร้อยละ 10 ของหมูบ้านในเขตเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือจังหวัดเชียงราย 
ที่ ชร 0016/13725 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2538
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งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาอําเภอแมฟ้าหลวง จํานวน 300,000 บาท

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาอําเภอแมฟ้าหลวง  
เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟกิ่ง
ในเขตเทศบาลตําบลแมคํา รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่การไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาอําเภอแมฟ้าหลวงกําหนด 
ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2655) 
หน้า 82 ลําดับที่ 173

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 220,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาบริหารจัดการศูนย์จัดการขยะครบวงจร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน, คาใช้สอย, คาวัสดุ ฯลฯ 
และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 146 ลําดับที่ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน
เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภท 
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภท 
วัสดุสิ้นเปลือง
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภท วัสดุคงทน 
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 473,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการ To Be Number One จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการ 
เชน คาอาหาร, คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม, คาวิทยากร, 
คาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
เบิกจายคาใช้จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 103 ลําดับที่ 1

โครงการขวงการเรียนรู้ดูแลผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการ 
เชน คาอาหาร, คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม, คาวิทยากร,
คาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
เบิกจายคาใช้จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 123 ลําดับที่ 1
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โครงการชวยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบลแมคํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบลแมคํา 
ในด้านการสงเสริมคุณภาพชีวิต ด้านสาธารณภัยและภัยพิบัติ
ฉุกเฉินด้านการป้องกันและระงับโรคติดตอ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 109 ลําดับที่ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลแมคํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม, คาวัสดุอุปกรณ์, 
คาอาหาร, คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม, คาวิทยากร 
คาจ้างเหมารถ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารวมการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2557)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 หน้า 5  ลําดับที่ 1

โครงการร้อยใจรักษ์ (การเรียนรู้ประสบการณ์การประยุกต์ใช้
แนวพระราชดําริ)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม, คาวัสดุอุปกรณ์, 
คาอาหาร, คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม, คาวิทยากร 
คาจ้างเหมารถ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารวมการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า106  ลําดับที่ 11
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โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดําริ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการ 
เชน คาอาหาร, คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม, 
คาวิทยากร, คาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารวมการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 100 ลําดับที่ 2

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม, คาวัสดุอุปกรณ์, 
คาอาหาร, คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม, คาวิทยากร 
คาจ้างเหมารถ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารวมการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2557)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2563 หน้า 17 ลําดับที่ 1
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งบเงินอุดหนุน รวม 243,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 243,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนเทศบาลตําบลสันทราย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
สถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ระดับอําเภอ (อําเภอแมจัน)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2563 หน้า 11 ลําดับที่ 1
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เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรี จํานวน 60,000 บาท

1. อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรี หมูที่ 1    จํานวน  10,000  บาท
    - ตามโครงการจัดพุมดอกไม้พลาสติก
2. อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรี หมูที่ 2   จํานวน  10,000  บาท
    - ตามโครงการฝึกอบรมการทําขนมโดนัทจิ๋ว
3. อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรี หมูที่ 8   จํานวน  10,000  บาท
    - ตามโครงการจัดดอกไม้พลาสติกในงานพิธีตางๆ
4.. อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรี หมูที่ 10 จํานวน 10,000  บาท
     - ตามโครงการอบรมการทําขนมทองม้วน
5. อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรี หมูที่ 12 จํานวน  10,000  บาท
    - ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในชุมชนเสริมสร้าง
      ความมั่นคงทางอาหาร
6. อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรี หมูที่ 14 จํานวน  10,000  บาท
    - ตามโครงการจัดพุมดอกไม้พลาสติก
รวม  60,000  บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 107 ลําดับที่ 15

อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอแมจัน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมสนับสนุน
การจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทและพัฒนา
ศักยภาพสตรีและเครือขายสตรีอําเภอแมจัน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 107 ลําดับที่ 16
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน จํานวน 48,000 บาท

1. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1   
   จํานวน  8,000  บาท
    - ตามโครงการสงเสริมกิจกรรมคณะกรรมการหมูบ้าน   
      บ้านแมคําสบเปน หมูที่ 1
2. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 2   
   จํานวน  8,000  บาท
    - ตามโครงการสงเสริมกิจกรรมคณะกรรมการหมูบ้าน 
      บ้านแมคําตลาด หมูที่ 2
3. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 8   
    จํานวน  8,000  บาท
    - ตามโครงการสงเสริมกิจกรรมคณะกรรมการหมูบ้าน 
      บ้านแมคําบ้านใหม หมูที่ 8
4. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 10 
   จํานวน  8,000  บาท
    - ตามโครงการสงเสริมกิจกรรมคณะกรรมการหมูบ้าน 
      บ้านแมคําหลังวัด หมูที่ 10
5. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 12 
   จํานวน  8,000  บาท
    - ตามโครงการสงเสริมกิจกรรมคณะกรรมการหมูบ้าน 
      บ้านแมคําบ้านทุง หมูที่ 12
6. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 14 
   จํานวน  8,000  บาท
    - ตามโครงการสงเสริมกิจกรรมคณะกรรมการหมูบ้าน 
      บ้านแมเปน หมูที่ 14
รวม  48,000  บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 107 ลําดับที่ 14
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อุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบลแมคํา

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
เทศบาลตําบลแมคํา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2563 หน้า 10 ลําดับที่ 1

อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการ To Be Number One 
เทศบาลตําบลแมคํา ประจําป 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 108 ลําดับที่ 17

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอแมจัน จํานวน 15,000 บาท

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอแมจัน
ตามโครงการสนับสนุนภารกิจของกิ่งกาชาดอําเภอแมจัน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 107 ลําดับที1่3
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 70,000 บาท

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

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกีฬา ประเภท วัสดุคงทน
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบ้านปาเปา-ปาซางน้อย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการแขงขันกีฬานักเรียน
ตําบลแมคํา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2563 หน้า 12 ลําดับที่ 1
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 184,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 154,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 154,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานวันลอยกระทง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาทําอาหาร, 
อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม, คาวัสดุสํานักงาน, 
คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
การเบิกจายคาใช้จายในการจัดงานการจัดการ
แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 125 ลําดับที่ 3

โครงการทานหาแมฟ้าหลวงเนื่องในวันพระราชสมภพ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาทําอาหาร, 
อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม, คาวัสดุสํานักงาน, 
คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
การเบิกจายคาใช้จายในการจัดงานการจัดการ
แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 126 ลําดับที่ 4
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โครงการทานหาแมฟ้าหลวงเนื่องในวันสวรรคต จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาทําอาหาร, 
อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม, คาวัสดุสํานักงาน, 
คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
การเบิกจายคาใช้จายในการจัดงานการจัดการ
แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 126 ลําดับที่ 5

โครงการสงเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการหลอเทียนและการ
แหเทียน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาทําอาหาร, 
อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม, คาวัสดุสํานักงาน, 
คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
การเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 127 ลําดับที่ 7
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โครงการสืบชะตาแมน้ําคํา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาทําอาหาร, 
อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม, คาวัสดุสํานักงาน, 
คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
การเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 126 ลําดับที่ 6

โครงการสืบสานวัฒนธรรมการทําบุญหมูบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาทําอาหาร, 
อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม, คาวัสดุสํานักงาน, 
คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
การเบิกจายคาใช้จายในการจัดงานการจัดการ
แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 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
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการสืบสานประเพณีนมัสการ
และสรงน้ําพระธาตุดอยตุง ประจําป 2564
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 128 ลําดับที่ 11

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนโรงเรียนวัดแมคําวิทยา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการบรรพชาสามเณรและ
อบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชชนนี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 127 ลําดับที่ 10
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,555,965 บาท

งบบุคลากร รวม 2,079,965 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,079,965 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,042,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน ตําแหนง -
ผู้อํานวยการกองชาง, หัวหน้าฝายแบบแผนและกอสร้าง, 
นายชางโยธา ฯลฯ
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 9), ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจาย
ที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559, 
หนังสือสํานักงาน กจ กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0819.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,420 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
เทศบาล ตําแหนง - 
นายชางโยธา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558, ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ. 2559, หนังสือสํานักงาน กจ กท.และ 
ก.อบต. ที่ มท 0819.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง
1. ผู้อํานวยการกองชาง อัตราเดือนละ 3,500 บาท
    เป็นเงิน 42,000 บาท
2. หัวหน้าฝายแบบแผนและกอสร้าง อัตราเดือนละ 
    1,500 บาท  เป็นเงิน18,000 บาท
รวมเป็นเงิน 60,000 บาท
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร
งานบุคคลท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหาร
งานบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 10), ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจาย
ที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559, 
หนังสือสํานักงาน กจ กท.และก.อบต. ที่ มท 0819.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 916,445 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง - 
ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ, พนักงานขับเครื่องจักรกล, 
ชางศิลป์, ชางไม้, คนสวน, ชางกอสร้าง, ผู้ชวยชางกอสร้าง
ฯลฯ
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4), ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
รายจายที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 
2559, หนังสือสํานักงาน กจ กท.และ ก.อบต. 
ที่ มท 0819.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้าน
การบริหารงานบุคคลของอค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 40,020 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตําแหนง - 
ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ, พนักงานขับเครื่องจักรกล, 
ชางศิลป์, ชางไม้, คนสวน, ชางกอสร้าง, ผู้ชวยชางกอสร้าง 
ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558, ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ. 2559, หนังสือสํานักงาน กจ กท.และ 
ก.อบต. ที่ มท 0819.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

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

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านหรือคาเชาซื้อบ้านให้แกพนักงาน
เทศบาล ตําแหนง - 
หัวหน้าฝายแบบแผนและกอสร้าง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายแบบพิมพ์เขียวและถายแบบแปลน ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล, และพนักงานจ้าง โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
คาพาหนะเดินทาง คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน
เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภท 
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภท 
วัสดุสิ้นเปลือง
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น ประเภท วัสดุคงทน 
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 4,880,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 929,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาแรงจ้างเหมาในการทํางานตางๆ ในเขต
เทศบาลตําบลแมคํา
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน
เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 569,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 569,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

งบลงทุน รวม 3,951,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,951,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างห้องน้ํา หมูที่ 10 (ลานกีฬาบ้านปง) จํานวน 137,000 บาท

ขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาว 3.30 เมตร สูง 2.80 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2563 หน้า 6 ลําดับที่ 11

โครงการตอเติมพื้นศาลาอเนกประสงค์ หมูที่ 8 (ฌาปนสถาน) จํานวน 184,000 บาท

ขนาดกว้าง 5.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.30 ม. 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2563 หน้า 5 ลําดับที่ 7

โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมูที่ 1 บ้านแมคําสบเปน 
(หน้าวัดแมคําสบเปน)

จํานวน 69,000 บาท

ตามแบบเทศบาลกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2563 หน้า 3 ลําดับที่ 1
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โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมูที่ 14 บ้านแมเปน จํานวน 175,000 บาท

ตามแบบเทศบาลกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2563 หน้า 7 ลําดับที่ 15

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างขยายผิวจราจร หมูที่ 8 ซอย 4 (ทั้ง 2 ฝั่ง) จํานวน 201,000 บาท

หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมน้อยกวา 365 ตารางเมตร
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2563 หน้า 5 ลําดับที่ 9

โครงการกอสร้างขยายผิวจราจรถนนสายหลัก หมูที่ 10 เชื่อมหมูที่ 1
(ทั้ง 2 ฝั่ง)

จํานวน 354,000 บาท

หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมน้อยกวา 645 ตารางเมตร 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2563 หน้า 6 ลําดับที่ 10

โครงการกอสร้างขยายผิวจราจรถนนสายหลัก หมูที่ 2 ซอย 4
เชื่อมซอย 8 (ทั้ง 2 ฝั่ง)

จํานวน 305,000 บาท

หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมน้อยกวา 555 ตารางเมตร
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2563 หน้า 4 ลําดับที่ 5

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. หมูที่ 8 ซอยสายหยุด จํานวน 164,000 บาท

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 76 เมตร หนา 0.15 เมตร
ชนิดไมมีไหลทางหรือพื้นที่ถนน ค.ส.ล. ไมน้อยกวา 
304.00 ตารางเมตร
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2563 หน้า 8 
ลําดับที่ 19
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โครงการกอสร้างทางเชื่อมลําเหมืองหลวง (ชวงศาลาอเนกประสงค์
บ้านนอก)

จํานวน 496,000 บาท

ตามแบบเทศบาลกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2563 หน้า 4 ลําดับที่ 6

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู หมูที่ 1 (ชวงหน้าสํานักงาน
เทศบาลตําบลแมคํา)

จํานวน 120,000 บาท

กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาวรวม 55 เมตร
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2563 หน้า 7 ลําดับที่ 17

โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ํา หมูที่ 1 ซอย 21 
(ด้านทิศตะวันตก)

จํานวน 330,000 บาท

ขนาดทอเส้นผาศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทาง 149.00 เมตร 
บอพัก ค.ส.ล. ไมน้อยกวา 14 บอ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2563 หน้า 4 ลําดับที่ 4

โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ํา หมูที่ 1 ซอย 8 (ด้านทิศตะวันตก) จํานวน 274,000 บาท

ขนาดทอเส้นผาศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทาง 121.00 เมตร 
บอพัก ค.ส.ล. ไมน้อยกวา 12 บอ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2563 หน้า 4 ลําดับที่ 3

โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ํา หมูที่ 12 ชวงข้างบ้าน
นายศักรินทร์ - นายจันทร์ ใจปนตา

จํานวน 251,000 บาท

ขนาดทอเส้นผาศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทาง 113.00 เมตร 
บอพัก ค.ส.ล. ไมน้อยกวา 11 บอ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2563 หน้า 6 ลําดับที่ 12
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โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ํา หมูที่ 12 ชวงหน้าบ้าน
นางฟองจันทร์ แก้วประการ

จํานวน 223,000 บาท

ขนาดทอเส้นผาศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร 
บอพัก ค.ส.ล. ไมน้อยกวา 10 บอ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2563 หน้า 6 ลําดับที่ 13

โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ํา หมูที่ 12 ชวงหน้าบ้าน
นายสูรย์ ดวงแก้ว

จํานวน 224,000 บาท

ขนาดทอเส้นผาศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทาง 101.00 เมตร 
บอพัก ค.ส.ล. ไมน้อยกวา 10 บอ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2563 หน้า 7 ลําดับที่ 14

โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ํา หมูที่ 14 ซอย 7 (ด้านทิศใต้) จํานวน 135,000 บาท

ขนาดทอเส้นผาศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทาง 60.00 เมตร 
บอพัก ค.ส.ล. ไมน้อยกวา 6 บอ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2563 หน้า 7 ลําดับที่ 16

โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ํา หมูที่ 8 ซอย 11
(ด้านทิศตะวันออก)

จํานวน 309,000 บาท

ขนาดทอเส้นผาศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทาง 84.00 เมตร 
บอพัก ค.ส.ล.ไมน้อยกวา 8 บอ พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไมน้อยกวา 278 ตารางเมตร 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2563 หน้า 5 ลําดับที่ 8
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสวนในบ้านอาหารปลอดภัย จํานวน 80,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการ เชน คาจ้างเหมาดําเนินการ
เพาะปลูกต้นกล้า ฯลฯและคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อสงเสริมให้ประชาชนบริโภคผักปลอดสารพิษ ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 102 ลําดับที่ 2

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ
ในเขตเทศบาลและทอระบายน้ําสาธารณะ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการบริหารจัดการเหมืองฝาย (ตามแนวพระราชดําริ) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการ 
เชน คาตอบแทน, คาใช้สอย,คาวัสดุ ฯลฯ และคาใช้จาย
ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 148 ลําดับที่ 1
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 400,000 บาท

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

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

งบลงทุน รวม 350,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 350,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาปรับปรุงระบบประปาหมูบ้านในเขตเทศบาล จํานวน 350,000 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง
คาปรับปรุงระบบประปาหมูบ้านในเขตเทศบาล 
เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถังเก็บน้ํา ทําความสะอาด
ถังกรองน้ําและคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปรับปรุงซอมแซมระบบประปาหมูบ้าน ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2563 หน้า 9 
ลําดับที่ 25
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 15,480,729 บาท

งบกลาง รวม 15,480,729 บาท
งบกลาง รวม 15,480,729 บาท
คาชําระหนี้เงินต้น จํานวน 1,243,110 บาท

เพื่อจายเป็นคาชําระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. เพื่อดําเนิน
โครงการตางๆ รวม 5 โครงการ สัญญาเงินกู้เลขที่ 
1769/89/2560 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 วงเงิน 
13,432,800 บาท ปที่ 3 เงินต้น 1,243,110 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561, ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล 
พ.ศ. 2552

คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 331,630 บาท

เพื่อจายเป็นคาชําระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. เพื่อดําเนิน
โครงการตางๆ รวม 5 โครงการสัญญาเงินกู้เลขที่ 
1769/89/2560 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 วงเงิน 
13,432,800 บาท ดอกเบี้ย 331,630 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. 2552
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 233,370 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมจังหวัดเชียงราย 
ในอัตราร้อยละ 5 ของคาตอบแทนพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533, 
หนังสือสํานักงาน  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้าง
ที่เทศบาลจะต้องจายในอัตราร้อยละ 0.2 (คาจ้างตาม
งบประมาณรายจายประจําป x 0.2)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2561, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- เป็นไปตามภารกิจถายโอนมาตรา 16 แหงพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542, 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548, หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0810.6/ว1994 ลงวันที่ 3 
กรกฎาคม 2563 และตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 114 ลําดับที่ 1
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,968,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผู้พิการ
- เป็นไปตามภารกิจถายโอนมาตรา 16 แหงพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542, 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0810.6/ว1994 ลงวันที่ 3 
กรกฎาคม 2563 และตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 114 ลําดับที่ 2

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์
- เป็นไปตามภารกิจถายโอนมาตรา 16 แหงพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542, ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 
และตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 114 ลําดับที่ 3
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สํารองจาย จํานวน 300,931 บาท

ใช้จายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย
เกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิด
สาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือ
กรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนเป็นสวนรวมได้ เชน การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ําปาไหลหลาก 
แผนดินถลม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย 
ไฟปาและหมอกควัน โรคติดตอ เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561, 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.4/ว1656 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563, 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1179 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายเกี่ยวกับการจราจร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร
ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เชน การทาสีตีเส้น
สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจป้ายจราจร
กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจรแผงกั้น
จราจร แผงพลาสติกใสน้ํา เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร 
ยางชะลอความเร็ว เป็นต้น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 99 ลําดับที่ 1
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คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 43,884 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แหงประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตามข้อบังคับสันนิบาตฯ 
โดยคํานวณร้อยละ 1/6 ของงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 x 0.00167 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลแมคํา ในการป้องกันและสงเสริม
สุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแมคํา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
การตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
เพื่อสมทบกองทุนพ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 136 ลําดับที่ 16

เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุน
การสอน) ในสถานศึกษา

จํานวน 13,980 บาท

(บุคลากรสนับสนุนการสอน) โดยคํานวณในอัตราร้อยละ 5 
ของคาตอบแทนพนักงานจ้าง
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533, 
หนังสือสํานักงาน  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เงินชวยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาทําศพพนักงาน, ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้างของเทศบาลที่เสียชีวิตในระหวางปฏิบัติ
ราชการ ฯลฯ
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 514,000 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการท้องถิ่น
โดยคํานวณในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ 
ยกเว้นประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และ
เงินอุดหนุน (ร้อยละ 2 ของ 25,700,000)
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0819.2/ว1212 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 469,824 บาท

เพื่อจายเป็นเงินบําเหน็จรายเดือนแกลูกจ้างประจํา 
จํานวน 3 ราย

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) 
โดยคํานวณในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนข้าราชการครู
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