
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 146,712

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจราจร 10,000

ค่าบํารุงสันนิบาต 65,498

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ 280,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 210,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 24,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 17,267,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

818,440

สํารองจ่าย 230,791

เบียยังชีพคนพิการ 5,097,600

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 432,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 48,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 146,712

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจราจร 10,000

ค่าบํารุงสันนิบาต 65,498

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ 280,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 210,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 24,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 17,267,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

818,440

สํารองจ่าย 230,791

เบียยังชีพคนพิการ 5,097,600

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 180,000 180,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,555,200 1,555,200

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

207,360 207,360

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760 725,760

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 180,000 180,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 432,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 151,860 219,060

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 48,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,556,000 2,525,700 1,960,200 2,697,800

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 705,800 961,500

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 103,200 60,000 60,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 30,000 50,000 34,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

5,000

ค่าเช่าบ้าน 66,000 42,000 126,000 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 10,000 5,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 20,000 279,200 350,000 1,870,000 1,750,000 1,106,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 15,000 30,000 20,000 60,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตังหรือการคัดสรร
โครงการ 3Rs ประชา
รัฐ คัดแยกขยะ 10,000

โครงการเข้าร่วมการ
จัดงานมหกรรมการ
จัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

40,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ต้านยา
เสพติด

400,000

โครงการความรู้คู่
ชุมชน สะอาดสดใสไร้
มลพิษ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 332,300 8,998,900 18,070,900

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 450,700 1,460,140 3,578,140

เงินประจําตําแหน่ง 403,200 686,400

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 9,000 264,600 407,600

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

10,000 70,000 85,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000 336,000 642,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 6,000 5,000 36,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 432,000 1,724,500 7,531,700

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 100,000 100,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 10,000 270,000 405,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตังหรือการคัดสรร 200,000 200,000

โครงการ 3Rs ประชา
รัฐ คัดแยกขยะ 10,000

โครงการเข้าร่วมการ
จัดงานมหกรรมการ
จัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

40,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ต้านยา
เสพติด

400,000

โครงการความรู้คู่
ชุมชน สะอาดสดใสไร้
มลพิษ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการคุ้มครองผู้
บริโภคด้านอาหารและ
นํา

10,000

โครงการจัดการขยะมูล
ฝอยในเขตเทศบาล
ตําบลป่าซาง

500,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 300,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 50,000

โครงการจัดตังหมู่บ้าน
เข้มแข็งป้องกันการ
พนันและยาเสพติด

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาของเทศบาล
ตําบลป่าซาง
โครงการจิตอาสา
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

โครงการชุมชนลดขยะ
เพือสิงแวดล้อมทีดี 12,000

โครงการชุมชนสวยใส 
ใส่ใจสิงแวดล้อม 10,000

โครงการเชิดชูเกียรติ
พนักงานลูกจ้างผู้มี
คุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติราชการและ
ให้บริการดีเด่น
โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในชุมชน

โครงการตรวจสอบ
คุณภาพนําดืม นํา
บริโภคในชุมชน

20,000

โครงการตัดเย็บเสือผ้า
ลําลองของผู้สูงอายุ ม
.5 ต.ป่าซาง

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการคุ้มครองผู้
บริโภคด้านอาหารและ
นํา

10,000

โครงการจัดการขยะมูล
ฝอยในเขตเทศบาล
ตําบลป่าซาง

500,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 300,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 50,000

โครงการจัดตังหมู่บ้าน
เข้มแข็งป้องกันการ
พนันและยาเสพติด

10,000 10,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาของเทศบาล
ตําบลป่าซาง

30,000 30,000

โครงการจิตอาสา
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

10,000 10,000

โครงการชุมชนลดขยะ
เพือสิงแวดล้อมทีดี 12,000

โครงการชุมชนสวยใส 
ใส่ใจสิงแวดล้อม 10,000

โครงการเชิดชูเกียรติ
พนักงานลูกจ้างผู้มี
คุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติราชการและ
ให้บริการดีเด่น

10,000 10,000

โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในชุมชน

20,000 20,000

โครงการตรวจสอบ
คุณภาพนําดืม นํา
บริโภคในชุมชน

20,000

โครงการตัดเย็บเสือผ้า
ลําลองของผู้สูงอายุ ม
.5 ต.ป่าซาง

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการตามนโยบาย
ต่างๆของรัฐ

โครงการถวายเทียน
เข้าพรรษา 15,000

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

โครงการบริการการ
แพทย์ฉุกเฉิน 660,000

โครงการบริการ
สาธารณสุขเคลือนที 5,000

โครงการบําบัดนําเสีย
ด้วยมือเรา EM Ball 
ลดโลกร้อน

12,000

โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาล 
เทศบาลตําบลป่าซาง

10,000

โครงการประชาชน
ร่วมใจติดตังบ่อดัก
ไขมัน

8,000

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพือ
ประชาคมแผนพัฒนา
ท้องถิน/แผนชุมชน 
เทศบาลตําบลป่าซาง
โครงการประดิษฐ์ของ
ใช้จากเศษผ้า  ม.1 ต
.ป่าซาง

15,000

โครงการปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการของเทศบาล
ตําบลป่าซาง
โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือด
ออกในชุมชน

180,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการตามนโยบาย
ต่างๆของรัฐ 30,000 30,000

โครงการถวายเทียน
เข้าพรรษา 15,000

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 30,000 30,000

โครงการบริการการ
แพทย์ฉุกเฉิน 660,000

โครงการบริการ
สาธารณสุขเคลือนที 5,000

โครงการบําบัดนําเสีย
ด้วยมือเรา EM Ball 
ลดโลกร้อน

12,000

โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาล 
เทศบาลตําบลป่าซาง

10,000

โครงการประชาชน
ร่วมใจติดตังบ่อดัก
ไขมัน

8,000

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพือ
ประชาคมแผนพัฒนา
ท้องถิน/แผนชุมชน 
เทศบาลตําบลป่าซาง

40,000 40,000

โครงการประดิษฐ์ของ
ใช้จากเศษผ้า  ม.1 ต
.ป่าซาง

15,000

โครงการปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการของเทศบาล
ตําบลป่าซาง

10,000 10,000

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ 5,000 5,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือด
ออกในชุมชน

180,000

วันทีพิมพ์ : 27/8/2561  14:31:35 หน้า : 8/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อที
เกิดจากสัตว์สู่คน

20,000

โครงการป้องกันและ
รณรงค์แก้ไขปัญหายา
เสพติด
โครงการป่าซางเมือง
น่าอยู่เปิดประตูสู่อา
เซียน

โครงการแปรรูปขยะ
อินทรีย์เพือสิงแวดล้อม
ทีดี

15,000

โครงการเผยแพร่
กฏหมายแก่ประชาชน
โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพ อป
พร.และเจ้าหน้าทีงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

โครงการฝึกอบรมเพิม
พูนความรู้และพัฒนา
ทักษะการปฏิบัติ
ราชการ สําหรับ
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง ของเทศบาล
ตําบลป่าซาง
โครงการฝึกอบรม
มาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรมและเพิม
ประสิทธิภาพ พนักงาน 
ลูกจ้าง เทศบาลตําบล
ป่าซาง

โครงการเฝ้าระวังและ
ป้องกันโรคระบบทาง
เดินหายใจ

5,000

โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนโดยเน้น
เด็กเป็นสําคัญ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อที
เกิดจากสัตว์สู่คน

20,000

โครงการป้องกันและ
รณรงค์แก้ไขปัญหายา
เสพติด

10,000 10,000

โครงการป่าซางเมือง
น่าอยู่เปิดประตูสู่อา
เซียน

40,000 40,000

โครงการแปรรูปขยะ
อินทรีย์เพือสิงแวดล้อม
ทีดี

15,000

โครงการเผยแพร่
กฏหมายแก่ประชาชน 20,000 20,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพ อป
พร.และเจ้าหน้าทีงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรมเพิม
พูนความรู้และพัฒนา
ทักษะการปฏิบัติ
ราชการ สําหรับ
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง ของเทศบาล
ตําบลป่าซาง

10,000 10,000

โครงการฝึกอบรม
มาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรมและเพิม
ประสิทธิภาพ พนักงาน 
ลูกจ้าง เทศบาลตําบล
ป่าซาง

20,000 20,000

โครงการเฝ้าระวังและ
ป้องกันโรคระบบทาง
เดินหายใจ

5,000

โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนโดยเน้น
เด็กเป็นสําคัญ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาครู/ผู้
ดูแลเด็ก ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาล 
เทศบาลตําบลป่าซาง

10,000

โครงการพัฒนารายได้

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะ
กรรมการจัดทําแผน
พัฒนา คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา เทศบาล
ตําบลป่าซาง
โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะ
กรรมการตรวจรับงาน
จ้างเทศบาลตําบล
ป่าซาง

10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะ
กรรมการบริหารศพด
.และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพืนฐาน
และผู้เกียวข้องด้าน
การศึกษา

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชนเป็นคนดีมี
คุณธรรม

15,000

โครงการลดใช้พลังงาน

โครงการแลกเปลียน
เรียนรู้ชุมชนเข้มแข็ง 20,000

โครงการวันท้องถิน
ไทย

โครงการวันเทศบาล

โครงการวันวิชาการ 15,000

โครงการวันสําคัญทาง
ศาสนาและวันสําคัญ
ของชาติ

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาครู/ผู้
ดูแลเด็ก ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาล 
เทศบาลตําบลป่าซาง

10,000

โครงการพัฒนารายได้ 10,000 10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะ
กรรมการจัดทําแผน
พัฒนา คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา เทศบาล
ตําบลป่าซาง

40,000 40,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะ
กรรมการตรวจรับงาน
จ้างเทศบาลตําบล
ป่าซาง

10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะ
กรรมการบริหารศพด
.และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพืนฐาน
และผู้เกียวข้องด้าน
การศึกษา

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชนเป็นคนดีมี
คุณธรรม

15,000

โครงการลดใช้พลังงาน 10,000 10,000

โครงการแลกเปลียน
เรียนรู้ชุมชนเข้มแข็ง 20,000

โครงการวันท้องถิน
ไทย 10,000 10,000

โครงการวันเทศบาล 30,000 30,000

โครงการวันวิชาการ 15,000

โครงการวันสําคัญทาง
ศาสนาและวันสําคัญ
ของชาติ

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬาให้แก่เด็ก 
เยาวชนและประชาชน

50,000

โครงการส่งเสริมการ
ทําเกษตรปลอดภัย
โครงการส่งเสริมความ
สัมพันธ์ระหว่างสถาน
ศึกษากับชุมชน

10,000

โครงการส่งเสริมทํา
การเกษตร 4.0

โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพสตรี 20,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเทียว
เทศบาลตําบลป่าซาง

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 20,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้สูง
อายุ

50,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

924,600

โครงการสร้างสัมพันธ
ภาพในครอบครัว 10,000

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

50,000

โครงการหนูน้อยเรียน
รู้สู่โลกกว้าง 10,000

โครงการหนูไม่จมนํา
แน่ถ้าช่วยกันดูแลและ
ป้องกัน

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรนํา 10,000

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพการถนอมอาหาร 10,000

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพการทําขนม 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬาให้แก่เด็ก 
เยาวชนและประชาชน

50,000

โครงการส่งเสริมการ
ทําเกษตรปลอดภัย 10,000 10,000

โครงการส่งเสริมความ
สัมพันธ์ระหว่างสถาน
ศึกษากับชุมชน

10,000

โครงการส่งเสริมทํา
การเกษตร 4.0 10,000 10,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพสตรี 20,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเทียว
เทศบาลตําบลป่าซาง

50,000 50,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 20,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้สูง
อายุ

50,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

924,600

โครงการสร้างสัมพันธ
ภาพในครอบครัว 10,000

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

50,000

โครงการหนูน้อยเรียน
รู้สู่โลกกว้าง 10,000

โครงการหนูไม่จมนํา
แน่ถ้าช่วยกันดูแลและ
ป้องกัน

10,000 10,000

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรนํา 10,000

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพการถนอมอาหาร 10,000

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพการทําขนม 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพฝึกทักษะงานถัก
โครเชต์

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 50,000 30,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 25,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,000 30,000 50,000 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 20,000 20,000 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 5,000 220,000 10,000 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 10,000 5,000 80,000 350,000 33,000

วัสดุกีฬา 20,000

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 20,000 60,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 40,000 5,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 868,039

วัสดุการเกษตร 10,000 10,000 10,000 25,000

วัสดุก่อสร้าง 10,000 150,000 10,000 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 8,000 10,000 20,000 30,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 20,000 30,000 145,000

วัสดุการศึกษา 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 10,000 5,000

ค่าไฟฟ้า 10,000 15,000 650,000 80,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีทํางาน จํานวน 4 
ตัว
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพฝึกทักษะงานถัก
โครเชต์

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 240,000 450,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 15,000 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 80,000 50,000 223,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,000 100,000 208,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 95,000 360,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 80,000 115,000 673,000

วัสดุกีฬา 20,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 10,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 70,000 165,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 5,000 50,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 868,039

วัสดุการเกษตร 20,000 75,000

วัสดุก่อสร้าง 25,000 235,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 8,000 130,000 206,000

วัสดุสํานักงาน 10,000 210,000 445,000

วัสดุการศึกษา 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 10,000 25,000

ค่าไฟฟ้า 800,000 1,555,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 40,000 40,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 100,000 120,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีทํางาน จํานวน 4 
ตัว 6,400 6,400

วันทีพิมพ์ : 27/8/2561  14:31:35 หน้า : 16/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครืองทําลายเอกสาร
แบบตัดตรง ทําลาย
ครังละ 10 แผ่น  
จํานวน  1 เครือง

เครืองปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 18,000 บีทียู 
จํานวน 1 เครือง
เครืองปรับอากาศ แบบ
แยกส่วนชนิดตังพืน
หรือแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 
24,000 บีทียู จํานวน 
1 เครือง

32,400

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
จํานวน 1 ตู้ 5,500

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี
สําหรับผู้บริหาร  
จํานวน 1 ชุด

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

กล้องวงจรปิดพร้อม
อุปกรณ์ชุดควบคุม 
จํานวน  11 จุด

คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน (จอภาพ
ไม่น้อยกว่า 19 นิว) 
จํานวน 3 เครือง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
ประมวลผล แบบที 2  
จํานวน  1 เครือง

เครืองคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 2 
เครือง
เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล  จํานวน 1 
เครือง

วันทีพิมพ์ : 27/8/2561  14:31:35 หน้า : 17/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครืองทําลายเอกสาร
แบบตัดตรง ทําลาย
ครังละ 10 แผ่น  
จํานวน  1 เครือง

20,000 20,000

เครืองปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 18,000 บีทียู 
จํานวน 1 เครือง

28,600 28,600

เครืองปรับอากาศ แบบ
แยกส่วนชนิดตังพืน
หรือแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 
24,000 บีทียู จํานวน 
1 เครือง

32,400

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
จํานวน 1 ตู้ 5,500

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี
สําหรับผู้บริหาร  
จํานวน 1 ชุด

30,000 30,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

กล้องวงจรปิดพร้อม
อุปกรณ์ชุดควบคุม 
จํานวน  11 จุด

500,000 500,000

คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน (จอภาพ
ไม่น้อยกว่า 19 นิว) 
จํานวน 3 เครือง

48,000 48,000

คอมพิวเตอร์ สําหรับ
ประมวลผล แบบที 2  
จํานวน  1 เครือง

30,000 30,000

เครืองคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 2 
เครือง

34,000 34,000

เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล  จํานวน 1 
เครือง

21,000 21,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอภาพไม่น้อยกว่า 
19 นิว)  จํานวน 2 
เครือง

เครืองพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)  
จํานวน 1 เครือง
เครืองพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet) 
จํานวน 1 เครือง

7,900

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที 1 
(27 หน้า/นาที) 
จํานวน 2 เครือง

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์หรือชนิด LED 
ขาวดําชนิด Network 
แบบที 1 
(27หน้า/นาที) จํานวน 
1 เครือง

7,900

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์หรือชนิด LED
ขาวดําชนิด Network 
แบบที 1 
(27หน้า/นาที) จํานวน 
1 เครือง

7,900

เครืองสํารองไฟ ขนาด 
800 VA  จํานวน  3 
เครือง
เครืองสํารองไฟ ขนาด 
800 VA จํานวน 1 
เครือง

2,500

สแกนเนอร์ สําหรับ
งานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที 1  
จํานวน 1 เครือง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอภาพไม่น้อยกว่า 
19 นิว)  จํานวน 2 
เครือง

32,000 32,000

เครืองพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)  
จํานวน 1 เครือง

7,900 7,900

เครืองพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet) 
จํานวน 1 เครือง

7,900

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที 1 
(27 หน้า/นาที) 
จํานวน 2 เครือง

15,800 15,800

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์หรือชนิด LED 
ขาวดําชนิด Network 
แบบที 1 
(27หน้า/นาที) จํานวน 
1 เครือง

7,900

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์หรือชนิด LED
ขาวดําชนิด Network 
แบบที 1 
(27หน้า/นาที) จํานวน 
1 เครือง

7,900

เครืองสํารองไฟ ขนาด 
800 VA  จํานวน  3 
เครือง

7,500 7,500

เครืองสํารองไฟ ขนาด 
800 VA จํานวน 1 
เครือง

2,500

สแกนเนอร์ สําหรับ
งานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที 1  
จํานวน 1 เครือง

18,000 18,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือเครืองตัดหญ้า 
แบบข้อแข็ง  จํานวน 1 
เครือง

9,500

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 100,000 50,000 10,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองพ่นหมอกควัน  
จํานวน 2 เครือง 118,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

ป้ายสามเหลียมชุด
ตรวจ  จํานวน  2  ป้าย
รถเข็น 2 ล้อ พ่วงท้าย
มอเตอร์ไซค์  จํานวน  
10 คัน

30,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

กล้องถ่ายภาพ ระบบ
ดิจิตอล ความละเอียด 
16 ล้านพิกเซล  
จํานวน  1 กล้อง

ชุดรับ-ส่งไมโครโฟน
ไร้สาย (ไมค์ลอยคู่)  
จํานวน  1 ชุด
แอมป์ขยายเสียง  
จํานวน  2 ตัว

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง
กําแพงกันดินพัง   หมู่  
2   ตําบลปากบ่อง 
(ตามแบบแปลน
เทศบาล)

618,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือเครืองตัดหญ้า 
แบบข้อแข็ง  จํานวน 1 
เครือง

9,500

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 30,000 30,000 220,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองพ่นหมอกควัน  
จํานวน 2 เครือง 118,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

ป้ายสามเหลียมชุด
ตรวจ  จํานวน  2  ป้าย 18,600 18,600

รถเข็น 2 ล้อ พ่วงท้าย
มอเตอร์ไซค์  จํานวน  
10 คัน

30,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

กล้องถ่ายภาพ ระบบ
ดิจิตอล ความละเอียด 
16 ล้านพิกเซล  
จํานวน  1 กล้อง

13,600 13,600

ชุดรับ-ส่งไมโครโฟน
ไร้สาย (ไมค์ลอยคู่)  
จํานวน  1 ชุด

4,000 4,000

แอมป์ขยายเสียง  
จํานวน  2 ตัว 30,000 30,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง
กําแพงกันดินพัง   หมู่  
2   ตําบลปากบ่อง 
(ตามแบบแปลน
เทศบาล)

618,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านกอแก ซอย 2 ข้าง
อู่รถ หมู่ 5 ตําบล
ป่าซาง  (ตามแบบ
แปลนเทศบาล)

697,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ 4 ตําบลป่าซาง 
(ตามแบบแปลน
เทศบาล)

166,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา คอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 3/1  
หมู่ 1 ตําบลปากบ่อง 
(ตามแบบแปลน
เทศบาล)

745,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 13  
หมู่ 1 ตําบลป่าซาง 
(ตามแบบแปลน
เทศบาล)

554,000

โครงการปรับปรุงราง
ระบายนํา บ้านหนอง
สะลีก หมู่ 3  ตําบลปาก
บ่อง (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

342,000

โครงการวางท่อประปา
หมู่บ้าน หมู่ 1 ตําบล
ป่าซาง   (ตามแบบ
แปลนเทศบาล)

355,000

โครงการเสริมผิวแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 
3 เชือม หมู่ 4  ตําบล
ป่าซาง  (ตามแบบ
แปลนเทศบาล)

909,000

โครงการเสริมผิวแอ
สฟัลส์ติกคอนกรีต 
ซอย 5   หมู่  4 ตําบล
ปากบ่อง (ตามแบบ
แปลนเทศบาล)

199,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านกอแก ซอย 2 ข้าง
อู่รถ หมู่ 5 ตําบล
ป่าซาง  (ตามแบบ
แปลนเทศบาล)

697,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ 4 ตําบลป่าซาง 
(ตามแบบแปลน
เทศบาล)

166,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา คอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 3/1  
หมู่ 1 ตําบลปากบ่อง 
(ตามแบบแปลน
เทศบาล)

745,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 13  
หมู่ 1 ตําบลป่าซาง 
(ตามแบบแปลน
เทศบาล)

554,000

โครงการปรับปรุงราง
ระบายนํา บ้านหนอง
สะลีก หมู่ 3  ตําบลปาก
บ่อง (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

342,000

โครงการวางท่อประปา
หมู่บ้าน หมู่ 1 ตําบล
ป่าซาง   (ตามแบบ
แปลนเทศบาล)

355,000

โครงการเสริมผิวแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 
3 เชือม หมู่ 4  ตําบล
ป่าซาง  (ตามแบบ
แปลนเทศบาล)

909,000

โครงการเสริมผิวแอ
สฟัลส์ติกคอนกรีต 
ซอย 5   หมู่  4 ตําบล
ปากบ่อง (ตามแบบ
แปลนเทศบาล)

199,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการเสริมผิวแอ
สฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ 
2  ตําบลป่าซาง (ซอย
บ้านนายจรัญ ซอยหน้า
วัดบ้านล้อง ไปป่าช้า
บ้านล้อง (ตามแบบ
แปลนเทศบาล)

846,000

เงินชดเชยค่าก่อสร้าง 
(ค่า K) 30,000

ปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
ป่าซาง (ตามแบบ
แปลนเทศบาล)

754,000

เสริมผิวแอสฟัสท์ติก
คอนกรีต ถนนซอย 8 
เชือม ซอย 6 ม.5 ต
.ปากบ่อง (ตามแบบ
แปลนเทศบาล)

663,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 300,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

ค่าจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง 10,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน
รายจ่ายอืน

ค่าจ้างทีปรึกษาเพือ
ศึกษาวิจัยประเมินผล

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนตาม
โครงการตามพระราช
ดําริ ด้านสาธารณสุข

200,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านฉางข้าว
น้อยใต้

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านฉางข้าว
น้อยเหนือ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการเสริมผิวแอ
สฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ 
2  ตําบลป่าซาง (ซอย
บ้านนายจรัญ ซอยหน้า
วัดบ้านล้อง ไปป่าช้า
บ้านล้อง (ตามแบบ
แปลนเทศบาล)

846,000

เงินชดเชยค่าก่อสร้าง 
(ค่า K) 30,000

ปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
ป่าซาง (ตามแบบ
แปลนเทศบาล)

754,000

เสริมผิวแอสฟัสท์ติก
คอนกรีต ถนนซอย 8 
เชือม ซอย 6 ม.5 ต
.ปากบ่อง (ตามแบบ
แปลนเทศบาล)

663,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 300,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

ค่าจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง 10,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน
รายจ่ายอืน

ค่าจ้างทีปรึกษาเพือ
ศึกษาวิจัยประเมินผล 30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนตาม
โครงการตามพระราช
ดําริ ด้านสาธารณสุข

200,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านฉางข้าว
น้อยใต้

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านฉางข้าว
น้อยเหนือ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านท่าต้นงิว 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านปากบ่อง 120,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านป่าซาง 60,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านล้อง 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านหนองผํา 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านหนองสลีก 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านหนองหอย 20,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนขยายเขต
ไฟฟ้า 39,800

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการค่ายภาษา
พัฒนาสู่อาเซียน 
(โรงเรียนวัดบ้านก้อง)

5,000

โครงการอนุรักษ์และ
สืบสานวัฒนธรรมท้อง
ถิน (โรงเรียนวัดบ้าน
ก้อง)

5,000

โครงการอนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรมท้องถิน
(โรงเรียนบ้านฉางข้าว
น้อย)

5,000

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมให้
กับเด็กนักเรียน 
(โรงเรียนบ้านป่าซาง)

5,000

อุดหนุนทีทําการ
ปกครองอําเภอป่าซาง 92,000

อุดหนุนโรงเรียน  
(อาหารกลางวัน สพฐ.) 1,332,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านท่าต้นงิว 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านปากบ่อง 120,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านป่าซาง 60,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านล้อง 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านหนองผํา 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านหนองสลีก 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านหนองหอย 20,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนขยายเขต
ไฟฟ้า 39,800

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการค่ายภาษา
พัฒนาสู่อาเซียน 
(โรงเรียนวัดบ้านก้อง)

5,000

โครงการอนุรักษ์และ
สืบสานวัฒนธรรมท้อง
ถิน (โรงเรียนวัดบ้าน
ก้อง)

5,000

โครงการอนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรมท้องถิน
(โรงเรียนบ้านฉางข้าว
น้อย)

5,000

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมให้
กับเด็กนักเรียน 
(โรงเรียนบ้านป่าซาง)

5,000

อุดหนุนทีทําการ
ปกครองอําเภอป่าซาง 50,000 142,000

อุดหนุนโรงเรียน  
(อาหารกลางวัน สพฐ.) 1,332,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน อุดหนุนสถานีตํารวจ
ภูธรป่าซาง 15,600

รวม 24,150,841 20,000 7,247,800 1,570,700 2,405,900 7,276,300 7,003,600 8,374,939
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน อุดหนุนสถานีตํารวจ
ภูธรป่าซาง 15,600

รวม 1,739,200 20,210,720 80,000,000
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