
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

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

10,000

ค่าบํารุงสันนิบาต 71,490

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

300,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 222,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

30,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 18,000,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 1,200

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

855,200

สํารองจ่าย 338,188

เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,800,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563  13:33:13 หน้า : 1/46



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 146,712

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

10,000

ค่าบํารุงสันนิบาต 71,490

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

300,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 222,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

30,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 18,000,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 1,200

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

855,200

สํารองจ่าย 338,188

เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,800,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

180,000 180,000
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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 (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 432,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

48,000

เงินเดือนพนักงาน 1,606,500 2,541,640 2,067,760 3,226,800

เงินวิทยฐานะ 84,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 504,860 853,400

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

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 25,000 20,000 44,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

5,000

ค่าเช่าบ้าน 84,000 60,000 168,000 66,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,555,200 1,555,200

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

207,360 207,360

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760 725,760

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

180,000 180,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 540,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 151,200 218,400

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

12,000 60,000

เงินเดือนพนักงาน 373,220 10,877,550 20,693,470

เงินวิทยฐานะ 84,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 231,380 1,630,530 3,220,170

เงินประจําตําแหน่ง 403,200 686,400

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 8,100 174,000 291,100

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

150,000 155,000

ค่าเช่าบ้าน 48,000 672,000 1,098,000

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563  13:33:13 หน้า : 4/46



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 10,000 5,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 40,000 453,200 250,000 1,332,000 1,500,000 1,357,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

15,000 30,000 50,000 70,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
หรือการคัดสรร

โครงการ 3Rs ประชารัฐ 
คัดแยกขยะ

10,000

โครงการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้สู่ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นวิถีคนป่าซาง  
สถานศึกษาเทศบาล
ตําบลป่าซาง

10,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ของสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลตําบลป่าซาง

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

6,000 50,000 81,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 600,000 1,200,000 6,732,200

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

100,000 100,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

10,000 270,000 445,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
หรือการคัดสรร

600,000 600,000

โครงการ 3Rs ประชารัฐ 
คัดแยกขยะ

10,000

โครงการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้สู่ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นวิถีคนป่าซาง  
สถานศึกษาเทศบาล
ตําบลป่าซาง

10,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ของสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลตําบลป่าซาง

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

โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ต้านยา
เสพติด

350,000

โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการและ
มหกรรมการศึกษา

30,000

โครงการครอบครัวเข้ม
แข็งรวมกันเป็นหนึ่ง

30,000

โครงการความรู้คู่ชุมชน 
สะอาดสดใสไร้มลพิษ

12,000

โครงการคุ้มครองผู้
บริโภคด้านอาหารและ
น้ํา

10,000

โครงการคุ้มครองผู้
บริโภคปลอดภัยใส่ใจ
สุขภาพ

10,000

โครงการจัดการขยะมูล
ฝอยในเขตเทศบาล
ตําบลป่าซาง

730,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

30,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ต้านยา
เสพติด

350,000

โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการและ
มหกรรมการศึกษา

30,000

โครงการครอบครัวเข้ม
แข็งรวมกันเป็นหนึ่ง

30,000

โครงการความรู้คู่ชุมชน 
สะอาดสดใสไร้มลพิษ

12,000

โครงการคุ้มครองผู้
บริโภคด้านอาหารและ
น้ํา

10,000

โครงการคุ้มครองผู้
บริโภคปลอดภัยใส่ใจ
สุขภาพ

10,000

โครงการจัดการขยะมูล
ฝอยในเขตเทศบาล
ตําบลป่าซาง

730,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

30,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

200,000
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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

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

80,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาของเทศบาล
ตําบลป่าซาง

โครงการชุมชนลดขยะ
เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี

12,000

โครงการชุมชนสวยใส 
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

10,000

โครงการเชิดชูเกียรติ
พนักงานลูกจ้างผู้มี
คุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติราชการและ
ให้บริการดีเด่น

โครงการดําเนินงานศูนย์
ช่วยเหลือประชาชน
เทศบาลตําบลป่าซาง

โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ําดื่ม น้ํา
บริโภคในชุมชน

20,000

โครงการตามนโยบาย
ต่างๆของรัฐ

โครงการถวายเทียนเข้า
พรรษา

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

80,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาของเทศบาล
ตําบลป่าซาง

20,000 20,000

โครงการชุมชนลดขยะ
เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี

12,000

โครงการชุมชนสวยใส 
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

10,000

โครงการเชิดชูเกียรติ
พนักงานลูกจ้างผู้มี
คุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติราชการและ
ให้บริการดีเด่น

10,000 10,000

โครงการดําเนินงานศูนย์
ช่วยเหลือประชาชน
เทศบาลตําบลป่าซาง

50,000 50,000

โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ําดื่ม น้ํา
บริโภคในชุมชน

20,000

โครงการตามนโยบาย
ต่างๆของรัฐ

30,000 30,000

โครงการถวายเทียนเข้า
พรรษา

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

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

โครงการบริการการ
แพทย์ฉุกเฉิน

660,000

โครงการบริการ
สาธารณสุขเคลื่อนที่

10,000

โครงการบําบัดน้ําเสีย
ด้วยมือเรา EM Ball ลด
โลกร้อน

12,000

โครงการประชาชนร่วม
ใจติดตั้งบ่อดักไขมัน

10,000

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
ประชาคมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น/แผนชุมชน 
เทศบาลตําบลป่าซาง

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
ในชุมชน

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

30,000 30,000

โครงการบริการการ
แพทย์ฉุกเฉิน

660,000

โครงการบริการ
สาธารณสุขเคลื่อนที่

10,000

โครงการบําบัดน้ําเสีย
ด้วยมือเรา EM Ball ลด
โลกร้อน

12,000

โครงการประชาชนร่วม
ใจติดตั้งบ่อดักไขมัน

10,000

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
ประชาคมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น/แผนชุมชน 
เทศบาลตําบลป่าซาง

40,000 40,000

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ

5,000 5,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

30,000 30,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
ในชุมชน

100,000
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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

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อที่เกิด
จากสัตว์สู่คน

10,000

โครงการแปรรูปขยะ
อินทรีย์ลดโลกร้อน

20,000

โครงการเผยแพร่
กฏหมายแก่ประชาชน

โครงการฝึกอบรมจิต
อาสาจราจร

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพ อป
พร.และเจ้าหน้าที่งาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อที่เกิด
จากสัตว์สู่คน

10,000

โครงการแปรรูปขยะ
อินทรีย์ลดโลกร้อน

20,000

โครงการเผยแพร่
กฏหมายแก่ประชาชน

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรมจิต
อาสาจราจร

30,000 30,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

80,000 80,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพ อป
พร.และเจ้าหน้าที่งาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

30,000 30,000

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563  13:33:13 หน้า : 14/46



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
พูนความรู้และพัฒนา
ทักษะการปฏิบัติ
ราชการ สําหรับ
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง ของเทศบาล
ตําบลป่าซาง

โครงการฝึกอบรม
มาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ พนักงาน 
ลูกจ้าง เทศบาลตําบล
ป่าซาง

โครงการเฝ้าระวังและ
ป้องกันโรคระบบทาง
เดินหายใจ

10,000

โครงการเฝ้าระวังและ
ป้องกันโรคระบบทาง
เดินอาหาร

10,000

โครงการพัฒนาเครือ
ข่ายด้านการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรค
ติดต่อ

10,000

โครงการพัฒนารายได้
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
พูนความรู้และพัฒนา
ทักษะการปฏิบัติ
ราชการ สําหรับ
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง ของเทศบาล
ตําบลป่าซาง

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรม
มาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ พนักงาน 
ลูกจ้าง เทศบาลตําบล
ป่าซาง

20,000 20,000

โครงการเฝ้าระวังและ
ป้องกันโรคระบบทาง
เดินหายใจ

10,000

โครงการเฝ้าระวังและ
ป้องกันโรคระบบทาง
เดินอาหาร

10,000

โครงการพัฒนาเครือ
ข่ายด้านการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรค
ติดต่อ

10,000

โครงการพัฒนารายได้ 20,000 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

โครงการพัฒนาและ
เสริมสร้างประสบการณ์
การจัดการเรียนรู้ระดับ
อนุบาลและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพข้าราชการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
จัดทําแผนพัฒนา คณะ
กรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลตําบลป่าซาง

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง
เทศบาลตําบลป่าซาง

10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
บริหารศพด.และคณะ
กรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานและผู้เกี่ยว
ข้องด้านการศึกษา

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาและ
เสริมสร้างประสบการณ์
การจัดการเรียนรู้ระดับ
อนุบาลและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพข้าราชการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

20,000 20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
จัดทําแผนพัฒนา คณะ
กรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลตําบลป่าซาง

50,000 50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง
เทศบาลตําบลป่าซาง

10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
บริหารศพด.และคณะ
กรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานและผู้เกี่ยว
ข้องด้านการศึกษา

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

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชน

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรี

20,000

โครงการพัฒนาศูนย์
บริการประชาชน

โครงการฟื้นฟูและ
พัฒนาลําน้ํา คูคลอง 
เพื่อสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

10,000

โครงการลดใช้พลังงาน

โครงการวันท้องถิ่นไทย

โครงการวันเทศบาล

โครงการวันวิชาการ 15,000

โครงการวันสําคัญทาง
ศาสนาและวันสําคัญ
ของชาติ

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชน

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรี

20,000

โครงการพัฒนาศูนย์
บริการประชาชน

10,000 10,000

โครงการฟื้นฟูและ
พัฒนาลําน้ํา คูคลอง 
เพื่อสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

10,000

โครงการลดใช้พลังงาน 20,000 20,000

โครงการวันท้องถิ่นไทย 10,000 10,000

โครงการวันเทศบาล 30,000 30,000

โครงการวันวิชาการ 15,000

โครงการวันสําคัญทาง
ศาสนาและวันสําคัญ
ของชาติ

5,000

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563  13:33:13 หน้า : 20/46



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
อําเภอป่าซาง จังหวัด 
ลําพูน

โครงการศูนย์ประสาน
งานความปลอดภัย 
เทศบาลตําบลป่าซาง

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เด็กปฐมวัยท้อง
ถิ่นไทยผ่านการเล่น

10,000

โครงการส่งเสริมความ
สัมพันธ์ระหว่างสถาน
ศึกษากับชุมชน

10,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการ
คาร์บอนฟุตพริ้นเพื่อมุ่ง
สู่การเป็นเมืองลด
คาร์บอน เทศบาลตําบล
ป่าซาง

10,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
อําเภอป่าซาง จังหวัด 
ลําพูน

40,000 40,000

โครงการศูนย์ประสาน
งานความปลอดภัย 
เทศบาลตําบลป่าซาง

30,000 30,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เด็กปฐมวัยท้อง
ถิ่นไทยผ่านการเล่น

10,000

โครงการส่งเสริมความ
สัมพันธ์ระหว่างสถาน
ศึกษากับชุมชน

10,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการ
คาร์บอนฟุตพริ้นเพื่อมุ่ง
สู่การเป็นเมืองลด
คาร์บอน เทศบาลตําบล
ป่าซาง

10,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

60,000
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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

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา  
อุดหนุนสําหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น

229,300

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลป่าซาง)

819,600

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
ป่าซาง

473,800

โครงการสวนธารณะ
เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก

50,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

50,000

โครงการหนูน้อยเรียนรู้
สู่โลกกว้าง

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา  
อุดหนุนสําหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น

229,300

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลป่าซาง)

819,600

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
ป่าซาง

473,800

โครงการสวนธารณะ
เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก

50,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

50,000

โครงการหนูน้อยเรียนรู้
สู่โลกกว้าง

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

โครงการหนูไม่จมน้ําแน่
ถ้าช่วยกันดูแลและ
ป้องกัน

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ํา

10,000

โครงการอบรม
พัฒนาการประกัน
คุณภาพภายในและการ
บริหารสถานศึกษา

10,000

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้า
ลําลองของผู้สูงอายุ

20,000

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพการถนอมอาหาร

20,000

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพการทําขนม

20,000

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพการทําผลิตภัณฑ์
รองเท้าจากผ้า

20,000

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพโคมล้านนา

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 5,000 50,000 50,000 30,000

ค่าวัสดุ วัสดุเครื่องแต่งกาย 25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

โครงการหนูไม่จมน้ําแน่
ถ้าช่วยกันดูแลและ
ป้องกัน

30,000 30,000

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ํา

10,000

โครงการอบรม
พัฒนาการประกัน
คุณภาพภายในและการ
บริหารสถานศึกษา

10,000

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้า
ลําลองของผู้สูงอายุ

20,000

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพการถนอมอาหาร

20,000

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพการทําขนม

20,000

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพการทําผลิตภัณฑ์
รองเท้าจากผ้า

20,000

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพโคมล้านนา

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 130,000 305,000

ค่าวัสดุ วัสดุเครื่องแต่งกาย 30,000 55,000
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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

ค่าวัสดุ

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

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

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 200,000 10,000 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10,000 5,000 50,000 250,000 33,000

วัสดุกีฬา 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 10,000 20,000 60,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

40,000 5,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 958,100

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

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

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 3,000 10,000 20,000 30,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 20,000 30,000 80,000

วัสดุการศึกษา 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

20,600

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 10,000 6,000

ค่าไฟฟ้า 10,000 10,000 680,000 80,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์ 3,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 120,000 50,000 223,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,000 100,000 218,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 335,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 80,000 115,000 543,000

วัสดุกีฬา 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 70,000 170,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

45,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 958,100

วัสดุการเกษตร 30,000 85,000

วัสดุก่อสร้าง 35,000 245,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 8,000 130,000 206,000

วัสดุสํานักงาน 10,000 260,000 430,000

วัสดุการศึกษา 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

90,000 110,600

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 10,000 26,000

ค่าไฟฟ้า 800,000 1,580,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 70,000 70,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 30,000 33,600
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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

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 12,500

เครื่องปรับอากาศแบบ
ติดผนัง (ระบบ 
Inverter) ขนาด 
24,000 บีทียู

36,400

เครื่องปรับอากาศแบบ
ติดผนัง ขนาด 24,000 
บีทียู

ตู้เหล็ก 2 บาน 11,000

โต๊ะญี่ปุ่น 15,000

โต๊ะทํางาน ระดับ 1-2 
พร้อมเก้าอี้

11,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
ประมวลผล

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 9,000 21,500

เครื่องปรับอากาศแบบ
ติดผนัง (ระบบ 
Inverter) ขนาด 
24,000 บีทียู

36,400

เครื่องปรับอากาศแบบ
ติดผนัง ขนาด 24,000 
บีทียู

56,000 56,000

ตู้เหล็ก 2 บาน 11,000

โต๊ะญี่ปุ่น 15,000

โต๊ะทํางาน ระดับ 1-2 
พร้อมเก้าอี้

11,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
ประมวลผล

23,000 23,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500
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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

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ 
LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ 
LED ขาวดําชนิด 
Network สําหรับ
กระดาษขนาด A3

54,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์
หรือLED ขาวดําชนิด 
Network แบบที่ 1 (28 
หน้า/นาที)

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

5,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อ
แข็ง

9,500

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง

9,500

เครื่องตัดหญ้าแบบล้อ
จักรยาน

12,000

เครื่องทําน้ําร้อน - น้ํา
เย็น

ผ้าม่าน พร้อมอุปกรณ์
ติดตั้ง

131,150
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ 
LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)

2,600 2,600

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ 
LED ขาวดําชนิด 
Network สําหรับ
กระดาษขนาด A3

54,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์
หรือLED ขาวดําชนิด 
Network แบบที่ 1 (28 
หน้า/นาที)

8,900 8,900

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

5,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อ
แข็ง

9,500

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง

9,500

เครื่องตัดหญ้าแบบล้อ
จักรยาน

12,000

เครื่องทําน้ําร้อน - น้ํา
เย็น

5,000 5,000

ผ้าม่าน พร้อมอุปกรณ์
ติดตั้ง

131,150
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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

พัดลมติดผนัง 10,400

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

100,000 80,000 10,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

สว่านกระแทก 2,450

สว่านไฟฟ้า 1,650

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างกําแพงกันดินพัง 
 หมู่ 2  ตําบลปากบ่อง

600,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ 4 ตําบล
ปากบ่อง

282,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนสายฉาง
ข้าวน้อยเหนือเชื่อมบ้าน
หนองหอย  หมู่ 5 ตําบล
ป่าซาง

779,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนสาย
บ้านฉางข้าวน้อยใต้ 
ซอย 16 หมู่ 4  ตําบล
ป่าซาง

166,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

พัดลมติดผนัง 10,400

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

30,000 30,000 250,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

สว่านกระแทก 2,450

สว่านไฟฟ้า 1,650

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างกําแพงกันดินพัง 
 หมู่ 2  ตําบลปากบ่อง

600,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ 4 ตําบล
ปากบ่อง

282,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนสายฉาง
ข้าวน้อยเหนือเชื่อมบ้าน
หนองหอย  หมู่ 5 ตําบล
ป่าซาง

779,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนสาย
บ้านฉางข้าวน้อยใต้ 
ซอย 16 หมู่ 4  ตําบล
ป่าซาง

166,000
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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
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติ
คคอนกรีต ซอย 7-9 
และ ซอย 9  หมู่ 4  
ตําบลป่าซาง

382,400

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
ซอย 1 หมู่ 5  ตําบล
ปากบ่อง

165,000

ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
ซอยบ้านนางจันทร์ดี  
มงคลเทพ  ชุมชน
ป่าซางงาม   หมู่ 1  
ตําบลป่าซาง

450,000

ก่อสร้างหอถังสูง คสล. 
บ้านสันนนา หมู่ 1 
ตําบลป่าซาง

650,000

เงินชดเชยค่าก่อสร้าง 
(ค่า K)

20,000

ปรับปรุงถนน ซอย 6 
หมู่ 4 ตําบลปากบ่อง

254,800

ปรับปรุงระบบประปา 
หมู่บ้านหนองสะลีก  หมู่ 
3 ตําบลปากบ่อง

201,000

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563  13:33:13 หน้า : 35/46



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติ
คคอนกรีต ซอย 7-9 
และ ซอย 9  หมู่ 4  
ตําบลป่าซาง

382,400

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
ซอย 1 หมู่ 5  ตําบล
ปากบ่อง

165,000

ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
ซอยบ้านนางจันทร์ดี  
มงคลเทพ  ชุมชน
ป่าซางงาม   หมู่ 1  
ตําบลป่าซาง

450,000

ก่อสร้างหอถังสูง คสล. 
บ้านสันนนา หมู่ 1 
ตําบลป่าซาง

650,000

เงินชดเชยค่าก่อสร้าง 
(ค่า K)

20,000

ปรับปรุงถนน ซอย 6 
หมู่ 4 ตําบลปากบ่อง

254,800

ปรับปรุงระบบประปา 
หมู่บ้านหนองสะลีก  หมู่ 
3 ตําบลปากบ่อง

201,000
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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
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

เสริมถนนแอสฟัลท์ติก 
ซอย 4/1,4/2-3/1, 
3/2,3/3  หมู่ 1 ตําบล
ปากบ่อง

669,000

เสริมถนนแอสฟัลท์ติก 
ซอยเลียบน้ํากวง เชื่อม
ป่าช้า  หมู่ 1 ตําบลปาก
บ่อง

462,900

เสริมผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอย 2  หมู่ 4 
ตําบลป่าซาง

319,500

เสริมผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอย 2,3 และ
เลียบน้ําปง หมู่ 5 ตําบล
ปากบ่อง

603,900

เสริมผิวแอสฟัสท์ติก 
คอนกรีต ซอย 6  หมู่ 3 
ตําบลป่าซาง

549,000

เสริมผิวแอสฟัสท์ติก 
คอนกรีต สายข้าง บ้าน
นายสําเร็จไป บ้านนาย
เงา และจาก บ้านนาย
บุญทอง หมู่ 2 ตําบล
ป่าซาง

934,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

เสริมถนนแอสฟัลท์ติก 
ซอย 4/1,4/2-3/1, 
3/2,3/3  หมู่ 1 ตําบล
ปากบ่อง

669,000

เสริมถนนแอสฟัลท์ติก 
ซอยเลียบน้ํากวง เชื่อม
ป่าช้า  หมู่ 1 ตําบลปาก
บ่อง

462,900

เสริมผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอย 2  หมู่ 4 
ตําบลป่าซาง

319,500

เสริมผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอย 2,3 และ
เลียบน้ําปง หมู่ 5 ตําบล
ปากบ่อง

603,900

เสริมผิวแอสฟัสท์ติก 
คอนกรีต ซอย 6  หมู่ 3 
ตําบลป่าซาง

549,000

เสริมผิวแอสฟัสท์ติก 
คอนกรีต สายข้าง บ้าน
นายสําเร็จไป บ้านนาย
เงา และจาก บ้านนาย
บุญทอง หมู่ 2 ตําบล
ป่าซาง

934,000
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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
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

เสริมผิวแอสฟัสท์ติก
คอนกรีต ซอย 13 หมู่ 3 
 ตําบลป่าซาง

268,500

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

300,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิจัย
ประเมินผล

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 1 ตําบล
ปากบ่อง (โครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข)

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 1 ตําบล
ป่าซาง (โครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข)

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 2 ตําบล
ปากบ่อง (โครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข)

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

เสริมผิวแอสฟัสท์ติก
คอนกรีต ซอย 13 หมู่ 3 
 ตําบลป่าซาง

268,500

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

300,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิจัย
ประเมินผล

30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 1 ตําบล
ปากบ่อง (โครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข)

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 1 ตําบล
ป่าซาง (โครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข)

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 2 ตําบล
ปากบ่อง (โครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข)

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
หมู่บ้าน หมู่ 2 ตําบล
ป่าซาง (โครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข)

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 3 ตําบล
ปากบ่อง (โครงการพระ
ราชดําริ ด้านสาธารณ
สุข)

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 3 ตําบล
ป่าซาง (โครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข)

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 4 ตําบล
ปากบ่อง (โครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข)

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 4 ตําบล
ป่าซาง (โครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข)

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 2 ตําบล
ป่าซาง (โครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข)

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 3 ตําบล
ปากบ่อง (โครงการพระ
ราชดําริ ด้านสาธารณ
สุข)

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 3 ตําบล
ป่าซาง (โครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข)

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 4 ตําบล
ปากบ่อง (โครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข)

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 4 ตําบล
ป่าซาง (โครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข)

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
หมู่บ้าน หมู่ 5 ตําบล
ปากบ่อง (โครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข)

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 5 ตําบล
ป่าซาง (โครงการพระ
ราชดําริ ด้านสาธารณ
สุข)

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านฉางข้าว
น้อยใต้

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านฉางข้าว
น้อยเหนือ

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านท่าต้นงิ้ว

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านปากบ่อง

170,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านป่าซาง

60,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านล้อง

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 5 ตําบล
ปากบ่อง (โครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข)

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 5 ตําบล
ป่าซาง (โครงการพระ
ราชดําริ ด้านสาธารณ
สุข)

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านฉางข้าว
น้อยใต้

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านฉางข้าว
น้อยเหนือ

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านท่าต้นงิ้ว

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านปากบ่อง

170,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านป่าซาง

60,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านล้อง

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
หมู่บ้านบ้านหนองผํา

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านหนองสลีก

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านหนองหอย

20,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอป่าซาง

317,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอป่าซาง

92,000

อุดหนุนโรงเรียน  
(อาหารกลางวัน สพฐ.)

1,280,000

อุดหนุนสถานีตํารวจ
ภูธรป่าซาง

รวม 24,774,790 20,000 7,246,000 1,665,800 2,372,500 7,985,400 6,520,160 10,150,750
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านหนองผํา

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านหนองสลีก

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านหนองหอย

20,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอป่าซาง

317,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอป่าซาง

92,000

อุดหนุนโรงเรียน  
(อาหารกลางวัน สพฐ.)

1,280,000

อุดหนุนสถานีตํารวจ
ภูธรป่าซาง

15,600 15,600

รวม 1,888,300 21,876,300 84,500,000
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