
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 331,630

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 469,824

เงินชวยพิเศษ 10,000

รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายเกี่ยวกับการ
จราจร

50,000

คาบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย

43,884

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

150,000

เงินสมทบประกันสังคม
พนักงานจางตามภารกิจ 
(บุคลากรสนับสนุนการ
สอน) ในสถานศึกษา

13,980

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 12,000

คาชําระหนี้เงินตน 1,243,110

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

233,370

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 10,100,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 331,630

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 469,824

เงินชวยพิเศษ 10,000

รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายเกี่ยวกับการ
จราจร

50,000

คาบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย

43,884

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

150,000

เงินสมทบประกันสังคม
พนักงานจางตามภารกิจ 
(บุคลากรสนับสนุนการ
สอน) ในสถานศึกษา

13,980

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 12,000

คาชําระหนี้เงินตน 1,243,110

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

233,370

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 10,100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบกลาง งบกลาง

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการ (กบข.)

30,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น (กบท.)

514,000

สํารองจาย 300,931

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,968,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 916,445

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 21,420

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จาง

40,020
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการ (กบข.)

30,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น (กบท.)

514,000

สํารองจาย 300,931

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,968,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงนายก/รองนายก

180,000 180,000

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

1,555,200 1,555,200

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

207,360 207,360

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760 725,760

เงินคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

180,000 180,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 314,800 1,651,680 1,715,280 4,598,205

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 21,420

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จาง

4,140 46,750 133,080 223,990
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,042,080

เงินอื่นๆ

เงินวิทยฐานะ

เงินประจําตําแหนง 60,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 10,000

คาเบี้ยประชุม

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

คาเชาบาน 36,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 60,000 70,000 630,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 599,640 7,024,624 6,062,760 14,729,104

เงินอื่นๆ 336,000 180,000 516,000

เงินวิทยฐานะ 630,000 630,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 60,000 246,000 408,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 9,000 28,000 80,000 127,000

คาเบี้ยประชุม 8,000 8,000

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

15,000 3,100 50,000 200,000 268,100

คาเชาบาน 60,000 349,200 445,200

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 10,000 20,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 420,000 1,134,000 241,000 2,555,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

77,000 77,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

20,000 60,000 100,000 220,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายสําหรับการ
เลือกตั้งขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

คาบริหารจัดการศูนย์
จัดการขยะครบวงจร

30,000

โครงการ To Be 
Number One

20,000

โครงการเกี่ยวเนื่องการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

โครงการขวงการเรียนรู
ดูแลผูสูงอายุ

30,000

โครงการของดีอําเภอแม
จัน

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไขเลือดออก
แบบมีสวนรวม

โครงการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางผสม
ผสาน

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแหงชาติ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายสําหรับการ
เลือกตั้งขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

300,000 300,000

คาบริหารจัดการศูนย์
จัดการขยะครบวงจร

30,000

โครงการ To Be 
Number One

20,000

โครงการเกี่ยวเนื่องการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

40,000 40,000

โครงการขวงการเรียนรู
ดูแลผูสูงอายุ

30,000

โครงการของดีอําเภอแม
จัน

20,000 20,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไขเลือดออก
แบบมีสวนรวม

20,000 20,000

โครงการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางผสม
ผสาน

10,000 10,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแหงชาติ

60,000 60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

โครงการจัดงานวันลอย
กระทง

20,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาทองถิ่น

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนของเทศบาล
ตําบลแมคํา

20,000

โครงการทานหาแมฟ้า
หลวงเนื่องในวันพระ
ราชสมภพ

2,000

โครงการทานหาแมฟ้า
หลวงเนื่องในวัน
สวรรคต

2,000

โครงการบริหารจัดการ
เหมืองฝาย (ตามแนว
พระราชดําริ)

20,000

โครงการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับภาษีและคา
ธรรมเนียมตาง ๆ

โครงการปรับปรุงขอมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

10,000 10,000

โครงการจัดงานวันลอย
กระทง

20,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาทองถิ่น

10,000 10,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนของเทศบาล
ตําบลแมคํา

20,000

โครงการทานหาแมฟ้า
หลวงเนื่องในวันพระ
ราชสมภพ

2,000

โครงการทานหาแมฟ้า
หลวงเนื่องในวัน
สวรรคต

2,000

โครงการบริหารจัดการ
เหมืองฝาย (ตามแนว
พระราชดําริ)

20,000

โครงการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับภาษีและคา
ธรรมเนียมตาง ๆ

10,000 10,000

โครงการปรับปรุงขอมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการทํา
งาน

โครงการพัฒนาศักย
ภาพ อปพร.ทต.แมคํา

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชนเทศบาลตําบล
แมคํา

50,000

โครงการรอยใจรักษ์ 
(การเรียนรู
ประสบการณ์การ
ประยุกต์ใช
แนวพระราชดําริ)

20,000

โครงการเศรษฐกิจพอ
เพียงตามพระราชดําริ

80,000

โครงการสงเสริม 
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีการหลอเทียน
และการแหเทียน

30,000

โครงการสงเสริมการ
สุขาภิบาลอาหารและ
ตลาดสด
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการทํา
งาน

20,000 20,000

โครงการพัฒนาศักย
ภาพ อปพร.ทต.แมคํา

20,000 20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชนเทศบาลตําบล
แมคํา

50,000

โครงการรอยใจรักษ์ 
(การเรียนรู
ประสบการณ์การ
ประยุกต์ใช
แนวพระราชดําริ)

20,000

โครงการเศรษฐกิจพอ
เพียงตามพระราชดําริ

80,000

โครงการสงเสริม 
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีการหลอเทียน
และการแหเทียน

30,000

โครงการสงเสริมการ
สุขาภิบาลอาหารและ
ตลาดสด

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพโรงเรียน
เทศบาลตําบลแมคํา
(แมคําสบเปนราษฎร์นุกู
ล)

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลแมคํา

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษาโรงเรียนเทศบาล
ตําบลแมคํา (แมคําสบ
เปนราษฎร์นุกูล)

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลแมคํา

โครงการสรางเครือขาย
อาสาสมัครทองถิ่นรักษ์
โลกตําบลแมคํา

โครงการสวนในบาน
อาหารปลอดภัย

80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพโรงเรียน
เทศบาลตําบลแมคํา
(แมคําสบเปนราษฎร์นุกู
ล)

360,000 360,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลแมคํา

82,500 82,500

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษาโรงเรียนเทศบาล
ตําบลแมคํา (แมคําสบ
เปนราษฎร์นุกูล)

3,676,203 3,676,203

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลแมคํา

264,000 264,000

โครงการสรางเครือขาย
อาสาสมัครทองถิ่นรักษ์
โลกตําบลแมคํา

20,000 20,000

โครงการสวนในบาน
อาหารปลอดภัย

80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบา
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง
พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจานองนาง
เธอเจาฟ้าจุฬาภรณ-
วลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัตติย-
ราชนารี

โครงการสืบชะตาแมน้ํา
คํา

40,000

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมการทําบุญหมู
บาน

60,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช อันเนื่องมา
จากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตน
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)

10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 400,000 70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบา
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง
พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจานองนาง
เธอเจาฟ้าจุฬาภรณ-
วลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัตติย-
ราชนารี

10,000 10,000

โครงการสืบชะตาแมน้ํา
คํา

40,000

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมการทําบุญหมู
บาน

60,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช อันเนื่องมา
จากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตน
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)

10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 25,000 10,000 80,000 70,000 655,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 25,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 10,000 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000 160,000

วัสดุกีฬา 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบานงานครัว 80,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

คาอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุกอสราง 50,000 569,000 20,000 12,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

วัสดุสํานักงาน 40,000

วัสดุอื่น 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

คาไฟฟ้า 20,000

คาบริการไปรษณีย์

คาบริการโทรศัพท์

วันที่พิมพ์ : 5/8/2563  11:19:05 หนา : 17/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 15,000 20,000 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,000 20,000 130,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 30,000 50,000 130,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 110,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 23,000 40,000 105,000 428,000

วัสดุกีฬา 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 10,000 25,000 115,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000 50,000

คาอาหารเสริม (นม) 1,115,229 1,115,229

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุกอสราง 5,000 656,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 10,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 30,000 110,000 200,000

วัสดุอื่น 5,000 25,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

71,000 71,000

คาไฟฟ้า 330,000 350,000

คาบริการไปรษณีย์ 10,000 10,000

คาบริการโทรศัพท์ 25,000 25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางหองน้ํา 
หมูที่ 10 (ลานกีฬาบาน
ปง)

137,000

โครงการตอเติมพื้น
ศาลาอเนกประสงค์ หมู
ที่ 8 (ฌาปนสถาน)

184,000

โครงการปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์ หมูที่ 1 
บานแมคําสบเปน 
(หนาวัดแมคําสบเปน)

69,000

โครงการปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์ หมูที่ 14 
บานแมเปน

175,000

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางขยาย
ผิวจราจร หมูที่ 8 ซอย 
4 (ทั้ง 2 ฝั่ง)

201,000

โครงการกอสรางขยาย
ผิวจราจรถนนสายหลัก 
หมูที่ 10 เชื่อมหมูที่ 1
(ทั้ง 2 ฝั่ง)

354,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางหองน้ํา 
หมูที่ 10 (ลานกีฬาบาน
ปง)

137,000

โครงการตอเติมพื้น
ศาลาอเนกประสงค์ หมู
ที่ 8 (ฌาปนสถาน)

184,000

โครงการปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์ หมูที่ 1 
บานแมคําสบเปน 
(หนาวัดแมคําสบเปน)

69,000

โครงการปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์ หมูที่ 14 
บานแมเปน

175,000

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางขยาย
ผิวจราจร หมูที่ 8 ซอย 
4 (ทั้ง 2 ฝั่ง)

201,000

โครงการกอสรางขยาย
ผิวจราจรถนนสายหลัก 
หมูที่ 10 เชื่อมหมูที่ 1
(ทั้ง 2 ฝั่ง)

354,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางขยาย
ผิวจราจรถนนสายหลัก 
หมูที่ 2 ซอย 4
เชื่อมซอย 8 (ทั้ง 2 ฝั่ง)

305,000

โครงการกอสรางถนน ค
.ส.ล. หมูที่ 8 ซอย
สายหยุด

164,000

โครงการกอสรางทาง
เชื่อมลําเหมืองหลวง 
(ชวงศาลาอเนกประสงค์
บานนอก)

496,000

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํารูปตัวยู หมูที่ 
1 (ชวงหนาสํานักงาน
เทศบาลตําบลแมคํา)

120,000

โครงการกอสรางวางทอ
ระบายน้ํา หมูที่ 1 ซอย 
21 
(ดานทิศตะวันตก)

330,000

โครงการกอสรางวางทอ
ระบายน้ํา หมูที่ 1 ซอย 
8 (ดานทิศตะวันตก)

274,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางขยาย
ผิวจราจรถนนสายหลัก 
หมูที่ 2 ซอย 4
เชื่อมซอย 8 (ทั้ง 2 ฝั่ง)

305,000

โครงการกอสรางถนน ค
.ส.ล. หมูที่ 8 ซอย
สายหยุด

164,000

โครงการกอสรางทาง
เชื่อมลําเหมืองหลวง 
(ชวงศาลาอเนกประสงค์
บานนอก)

496,000

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํารูปตัวยู หมูที่ 
1 (ชวงหนาสํานักงาน
เทศบาลตําบลแมคํา)

120,000

โครงการกอสรางวางทอ
ระบายน้ํา หมูที่ 1 ซอย 
21 
(ดานทิศตะวันตก)

330,000

โครงการกอสรางวางทอ
ระบายน้ํา หมูที่ 1 ซอย 
8 (ดานทิศตะวันตก)

274,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางวางทอ
ระบายน้ํา หมูที่ 12 ชวง
ขางบาน
นายศักรินทร์ - นาย
จันทร์ ใจปนตา

251,000

โครงการกอสรางวางทอ
ระบายน้ํา หมูที่ 12 ชวง
หนาบาน
นางฟองจันทร์ แกว
ประการ

223,000

โครงการกอสรางวางทอ
ระบายน้ํา หมูที่ 12 ชวง
หนาบาน
นายสูรย์ ดวงแกว

224,000

โครงการกอสรางวางทอ
ระบายน้ํา หมูที่ 14 
ซอย 7 (ดานทิศใต)

135,000

โครงการกอสรางวางทอ
ระบายน้ํา หมูที่ 8 ซอย 
11
(ดานทิศตะวันออก)

309,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสราง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางวางทอ
ระบายน้ํา หมูที่ 12 ชวง
ขางบาน
นายศักรินทร์ - นาย
จันทร์ ใจปนตา

251,000

โครงการกอสรางวางทอ
ระบายน้ํา หมูที่ 12 ชวง
หนาบาน
นางฟองจันทร์ แกว
ประการ

223,000

โครงการกอสรางวางทอ
ระบายน้ํา หมูที่ 12 ชวง
หนาบาน
นายสูรย์ ดวงแกว

224,000

โครงการกอสรางวางทอ
ระบายน้ํา หมูที่ 14 
ซอย 7 (ดานทิศใต)

135,000

โครงการกอสรางวางทอ
ระบายน้ํา หมูที่ 8 ซอย 
11
(ดานทิศตะวันออก)

309,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสราง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาใชจายในการปรับ
ปรุง/ซอมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ

คาปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบานในเขต
เทศบาล

350,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบตางๆ
ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ที่ดินและ/หรือสิ่งกอ
สราง

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนกลุม อสม.

อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรี 60,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีอําเภอแมจัน

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน

48,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาใชจายในการปรับ
ปรุง/ซอมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ

150,000 150,000

คาปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบานในเขต
เทศบาล

350,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบตางๆ
ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ที่ดินและ/หรือสิ่งกอ
สราง

15,000 15,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนกลุม อสม. 60,000 60,000

อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรี 60,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีอําเภอแมจัน

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน

120,000 168,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและสง
เสริมอาชีพผูสูงอายุ
เทศบาลตําบลแมคํา

50,000

อุดหนุนสภาเด็กและ
เยาวชน

30,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอ
แมจัน

15,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดแม
คําวิทยา

20,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคสาขาอําเภอแม
ฟ้าหลวง

300,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอแมจัน

อุดหนุนเทศบาลตําบล
สันทราย

20,000

อุดหนุนโรงเรียนบานป่า
เปา-ป่าซางนอย

50,000

วันที่พิมพ์ : 5/8/2563  11:19:05 หนา : 27/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและสง
เสริมอาชีพผูสูงอายุ
เทศบาลตําบลแมคํา

50,000

อุดหนุนสภาเด็กและ
เยาวชน

30,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอ
แมจัน

15,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดแม
คําวิทยา

20,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคสาขาอําเภอแม
ฟ้าหลวง

300,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอแมจัน

50,000 50,000

อุดหนุนเทศบาลตําบล
สันทราย

20,000

อุดหนุนโรงเรียนบานป่า
เปา-ป่าซางนอย

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียนบานแม
คํา (ประชานุเคราะห์)

อุดหนุนสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย

10,000

รวม 15,480,729 400,000 180,000 7,435,965 254,000 473,000 1,435,000 12,000

วันที่พิมพ์ : 5/8/2563  11:19:05 หนา : 29/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียนบานแม
คํา (ประชานุเคราะห์)

818,000 818,000

อุดหนุนสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย

10,000

รวม 1,937,580 17,570,086 295,000 13,526,640 59,000,000
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