
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 420,050

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร 10,000

ค่าบํารุงสันนิบาต 69,890

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ 300,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 240,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 24,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 17,500,000

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน 1,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

860,488

สํารองจ่าย 309,950

เบี้ยยังชีพคนพิการ 5,779,200

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 432,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 420,050

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร 10,000

ค่าบํารุงสันนิบาต 69,890

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ 300,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 240,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 24,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 17,500,000

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน 1,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

860,488

สํารองจ่าย 309,950

เบี้ยยังชีพคนพิการ 5,779,200

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 180,000 180,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,555,200 1,555,200

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
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

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 151,200 218,400
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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)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 48,000

เงินเดือนพนักงาน 1,643,100 2,435,840 2,105,700 2,759,100

เงินวิทยฐานะ 17,500

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 478,660 813,500

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 145,000 48,000 90,000 30,000

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

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 40,000 380,700 324,000 1,850,000 1,080,000 1,600,480

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 15,000 30,000 50,000 60,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้งหรือการคัดสรร

โครงการ 3Rs ประชา
รัฐ คัดแยกขยะ 10,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ต้านยา
เสพติด

350,000

โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการและ
มหกรรมการศึกษา

30,000

โครงการครอบครัว
เข้มแข็งรวมกันเป็น
หนึ่ง

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 48,000

เงินเดือนพนักงาน 349,680 9,705,920 18,999,340

เงินวิทยฐานะ 17,500

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 470,520 1,541,060 3,303,740

เงินประจําตําแหน่ง 403,200 686,400

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 9,600 188,600 307,200

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

132,200 137,200

ค่าเช่าบ้าน 48,000 498,000 859,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 6,000 30,000 61,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 864,000 1,454,000 7,593,180

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 100,000 100,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 10,000 270,000 435,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้งหรือการคัดสรร 600,000 600,000

โครงการ 3Rs ประชา
รัฐ คัดแยกขยะ 10,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ต้านยา
เสพติด

350,000

โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการและ
มหกรรมการศึกษา

30,000

โครงการครอบครัว
เข้มแข็งรวมกันเป็น
หนึ่ง

30,000
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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

โครงการความรู้คู่
ชุมชน สะอาดสดใสไร้
มลพิษ

10,000

โครงการคุ้มครองผู้
บริโภคด้านอาหารและ
นํ้า

10,000

โครงการจัดการขยะมูล
ฝอยในเขตเทศบาล
ตําบลป่าซาง

700,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 30,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 200,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 80,000

โครงการจัดซื้อถุงดํา
เพื่อรองรับขยะมูลฝอย
ที่ประทับตรา
สัญลักษณ์/ข้อความ 
เทศบาลตําบลป่าซาง

500,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาของเทศบาล
ตําบลป่าซาง

โครงการชุมชนลดขยะ
เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี 12,000

โครงการชุมชนสวยใส 
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 10,000

โครงการเชิดชูเกียรติ
พนักงานลูกจ้างผู้มี
คุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติราชการและ
ให้บริการดีเด่น
โครงการดําเนินงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนเทศบาล
ตําบลป่าซาง

โครงการตรวจสอบ
คุณภาพนํ้าดื่ม นํ้า
บริโภคในชุมชน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการความรู้คู่
ชุมชน สะอาดสดใสไร้
มลพิษ

10,000

โครงการคุ้มครองผู้
บริโภคด้านอาหารและ
นํ้า

10,000

โครงการจัดการขยะมูล
ฝอยในเขตเทศบาล
ตําบลป่าซาง

700,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 30,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 200,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 80,000

โครงการจัดซื้อถุงดํา
เพื่อรองรับขยะมูลฝอย
ที่ประทับตรา
สัญลักษณ์/ข้อความ 
เทศบาลตําบลป่าซาง

500,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาของเทศบาล
ตําบลป่าซาง

20,000 20,000

โครงการชุมชนลดขยะ
เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี 12,000

โครงการชุมชนสวยใส 
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 10,000

โครงการเชิดชูเกียรติ
พนักงานลูกจ้างผู้มี
คุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติราชการและ
ให้บริการดีเด่น

10,000 10,000

โครงการดําเนินงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนเทศบาล
ตําบลป่าซาง

50,000 50,000

โครงการตรวจสอบ
คุณภาพนํ้าดื่ม นํ้า
บริโภคในชุมชน

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

โครงการตามนโยบาย
ต่างๆของรัฐ

โครงการถวายเทียน
เข้าพรรษา 15,000

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

โครงการบริการการ
แพทย์ฉุกเฉิน 648,000

โครงการบริการ
สาธารณสุขเคลื่อนที่ 10,000

โครงการบําบัดนํ้าเสีย
ด้วยมือเรา EM Ball 
ลดโลกร้อน

12,000

โครงการประชาชน
ร่วมใจติดตั้งบ่อดัก
ไขมัน

10,000

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
ประชาคมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น/แผนชุมชน 
เทศบาลตําบลป่าซาง

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ
โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือด
ออกในชุมชน

150,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อที่
เกิดจากสัตว์สู่คน

10,000

โครงการป้องกันและ
รณรงค์แก้ไขปัญหายา
เสพติด

โครงการป่าซางเมือง
น่าอยู่เปิดประตูสู่อา
เซียน

โครงการแปรรูปขยะ
อินทรีย์ลดโลกร้อน 20,000

โครงการเผยแพร่
กฏหมายแก่ประชาชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการตามนโยบาย
ต่างๆของรัฐ 30,000 30,000

โครงการถวายเทียน
เข้าพรรษา 15,000

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 30,000 30,000

โครงการบริการการ
แพทย์ฉุกเฉิน 648,000

โครงการบริการ
สาธารณสุขเคลื่อนที่ 10,000

โครงการบําบัดนํ้าเสีย
ด้วยมือเรา EM Ball 
ลดโลกร้อน

12,000

โครงการประชาชน
ร่วมใจติดตั้งบ่อดัก
ไขมัน

10,000

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
ประชาคมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น/แผนชุมชน 
เทศบาลตําบลป่าซาง

40,000 40,000

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ 5,000 5,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือด
ออกในชุมชน

150,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อที่
เกิดจากสัตว์สู่คน

10,000

โครงการป้องกันและ
รณรงค์แก้ไขปัญหายา
เสพติด

20,000 20,000

โครงการป่าซางเมือง
น่าอยู่เปิดประตูสู่อา
เซียน

40,000 40,000

โครงการแปรรูปขยะ
อินทรีย์ลดโลกร้อน 20,000

โครงการเผยแพร่
กฏหมายแก่ประชาชน 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

โครงการฝึกอบรมจิต
อาสาจราจร

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพ อป
พร.และเจ้าหน้าที่งาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
พูนความรู้และพัฒนา
ทักษะการปฏิบัติ
ราชการ สําหรับ
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง ของเทศบาล
ตําบลป่าซาง

โครงการฝึกอบรม
มาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ พนักงาน 
ลูกจ้าง เทศบาลตําบล
ป่าซาง

โครงการเฝ้าระวังและ
ป้องกันโรคระบบทาง
เดินหายใจ

10,000

โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนโดยเน้น
เด็กเป็นสําคัญ

5,000

โครงการพัฒนาครู/ผู้
ดูแลเด็ก ของสถาน
ศึกษา

5,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพข้าราชการ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อ
สาร

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะ
กรรมการจัดทําแผน
พัฒนา คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา เทศบาล
ตําบลป่าซาง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมจิต
อาสาจราจร 20,000 20,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพ อป
พร.และเจ้าหน้าที่งาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

30,000 30,000

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

โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนโดยเน้น
เด็กเป็นสําคัญ

5,000

โครงการพัฒนาครู/ผู้
ดูแลเด็ก ของสถาน
ศึกษา

5,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพข้าราชการ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อ
สาร

20,000 20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะ
กรรมการจัดทําแผน
พัฒนา คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา เทศบาล
ตําบลป่าซาง

50,000 50,000
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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
ศักยภาพคณะ
กรรมการตรวจรับงาน
จ้างเทศบาลตําบล
ป่าซาง

10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะ
กรรมการบริหารศพด
.และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และผู้เกี่ยวข้องด้าน
การศึกษา

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชน

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรี 20,000

โครงการพัฒนาศูนย์
บริการประชาชน
โครงการเพิ่ม
ประสบการณ์การเรียน
รู้เด็กปฐมวัย

10,000

โครงการฟื้นฟูและ
พัฒนาลํานํ้า คูคลอง 
เพื่อสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

10,000

โครงการลดใช้พลังงาน

โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ชุมชนเข้มแข็ง 30,000

โครงการวันท้องถิ่น
ไทย

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
ศักยภาพคณะ
กรรมการตรวจรับงาน
จ้างเทศบาลตําบล
ป่าซาง

10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะ
กรรมการบริหารศพด
.และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และผู้เกี่ยวข้องด้าน
การศึกษา

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชน

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรี 20,000

โครงการพัฒนาศูนย์
บริการประชาชน 10,000 10,000

โครงการเพิ่ม
ประสบการณ์การเรียน
รู้เด็กปฐมวัย

10,000

โครงการฟื้นฟูและ
พัฒนาลํานํ้า คูคลอง 
เพื่อสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

10,000

โครงการลดใช้พลังงาน 20,000 20,000

โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ชุมชนเข้มแข็ง 30,000

โครงการวันท้องถิ่น
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

โครงการศูนย์ประสาน
งานความปลอดภัย 
เทศบาลตําบลป่าซาง

โครงการส่งเสริมความ
รู้ป้องกันสาธารณภัย
แก่สถานศึกษา
โครงการส่งเสริมความ
สัมพันธ์ระหว่างสถาน
ศึกษากับชุมชน

10,000

โครงการส่งเสริมทํา
การเกษตร 4.0

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการ
คาร์บอนฟุตพริ้นเพื่อ
มุ่งสู่การเป็นเมืองลด
คาร์บอน เทศบาล
ตําบลป่าซาง

10,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยว
เทศบาลตําบลป่าซาง

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้สูง
อายุ

50,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  
อุดหนุนสําหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น

218,800

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (เงินอุด
หนุนสําหรับพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพสังกัด 
ศพด.)

10,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
ป่าซาง)

683,000

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562  13:41:23 หน้า : 13/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการศูนย์ประสาน
งานความปลอดภัย 
เทศบาลตําบลป่าซาง

30,000 30,000

โครงการส่งเสริมความ
รู้ป้องกันสาธารณภัย
แก่สถานศึกษา

20,000 20,000

โครงการส่งเสริมความ
สัมพันธ์ระหว่างสถาน
ศึกษากับชุมชน

10,000

โครงการส่งเสริมทํา
การเกษตร 4.0 20,000 20,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการ
คาร์บอนฟุตพริ้นเพื่อ
มุ่งสู่การเป็นเมืองลด
คาร์บอน เทศบาล
ตําบลป่าซาง

10,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยว
เทศบาลตําบลป่าซาง

50,000 50,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้สูง
อายุ

50,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  
อุดหนุนสําหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น

218,800

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (เงินอุด
หนุนสําหรับพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพสังกัด 
ศพด.)

10,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
ป่าซาง)

683,000

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562  13:41:23 หน้า : 14/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลป่าซาง

463,800

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

80,000

โครงการหนูน้อยเรียน
รู้สู่โลกกว้าง 20,000

โครงการหนูไม่จมนํ้า
แน่ถ้าช่วยกันดูแลและ
ป้องกัน

โครงการอบรม
พัฒนาการประกัน
คุณภาพภายในและ
การบริหารสถานศึกษา

5,000

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพการถนอมอาหาร 20,000

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพการทําขนม 20,000

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพการทําผลิตภัณฑ์
จากเดคูพาร์ต

25,000

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพการทําไม้กวาด
ทางมะพร้าว

20,000

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพการทําไส่อั่วและ
หมูแดดเดียว

15,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 5,000 50,000 30,000 15,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 25,000

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

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

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

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10,000 5,000 50,000 250,000 33,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลป่าซาง

463,800

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

80,000

โครงการหนูน้อยเรียน
รู้สู่โลกกว้าง 20,000

โครงการหนูไม่จมนํ้า
แน่ถ้าช่วยกันดูแลและ
ป้องกัน

30,000 30,000

โครงการอบรม
พัฒนาการประกัน
คุณภาพภายในและ
การบริหารสถานศึกษา

5,000

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพการถนอมอาหาร 20,000

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพการทําขนม 20,000

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพการทําผลิตภัณฑ์
จากเดคูพาร์ต

25,000

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพการทําไม้กวาด
ทางมะพร้าว

20,000

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพการทําไส่อั่วและ
หมูแดดเดียว

15,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 130,000 260,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 15,000 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 80,000 50,000 183,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,000 100,000 208,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 335,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 80,000 115,000 543,000
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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

วัสดุกีฬา 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 20,000 60,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 40,000 5,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 944,695

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

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

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

วัสดุสํานักงาน 30,000 20,000 30,000 120,000

วัสดุการศึกษา 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 10,000 6,000

ค่าไฟฟ้า 10,000 10,000 530,000 80,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน  จํานวน  
2  ตัว

เก้าอี้บุนวม  จํานวน  
100  ตัว

เก้าอี้สํานักงาน  
จํานวน  5  ตัว 7,000

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วนแบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter)
ขนาด 12,000 บีทียู  
จํานวน  1  เครื่อง

24,200

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน  แบบติดผนัง 
(ระบบ  Inverter) 
ขนาด 24,000 บีทียู  
จํานวน  2  เครื่อง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 70,000 160,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 45,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 944,695

วัสดุการเกษตร 50,000 105,000

วัสดุก่อสร้าง 35,000 245,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 8,000 130,000 201,000

วัสดุสํานักงาน 10,000 260,000 470,000

วัสดุการศึกษา 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 10,000 26,000

ค่าไฟฟ้า 800,000 1,430,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 40,000 40,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 100,000 120,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน  จํานวน  
2  ตัว 3,600 3,600

เก้าอี้บุนวม  จํานวน  
100  ตัว 50,000 50,000

เก้าอี้สํานักงาน  
จํานวน  5  ตัว 7,000

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วนแบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter)
ขนาด 12,000 บีทียู  
จํานวน  1  เครื่อง

24,200

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน  แบบติดผนัง 
(ระบบ  Inverter) 
ขนาด 24,000 บีทียู  
จํานวน  2  เครื่อง

72,800 72,800
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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

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  
จํานวน  1  ตู้ 8,500

ตู้เหล็กแบบ  4  ลิ้นชัก  
จํานวน  3  ตู้ 23,700

พัดลมโคจร ขนาด  16 
 นิ้ว  จํานวน  8  
เครื่อง

12,400

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน  1  เครื่อง

16,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
สํานักงาน  จํานวน 1 
เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
จํานวน 1 เครื่อง

17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน * 
(จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน  จํานวน  1  
เครื่อง

16,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)  จํานวน  1  
เครื่อง

8,000

เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1 
(28 หน้า/นาที) 
จํานวน 1 เครื่อง

8,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  
จํานวน  1  ตู้ 8,500

ตู้เหล็กแบบ  4  ลิ้นชัก  
จํานวน  3  ตู้ 23,700

พัดลมโคจร ขนาด  16 
 นิ้ว  จํานวน  8  
เครื่อง

12,400

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน  1  เครื่อง

16,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
สํานักงาน  จํานวน 1 
เครื่อง

17,000 17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
จํานวน 1 เครื่อง

17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน * 
(จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

17,000 17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน  จํานวน  1  
เครื่อง

16,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)  จํานวน  1  
เครื่อง

8,000 16,000

เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1 
(28 หน้า/นาที) 
จํานวน 1 เครื่อง

8,900
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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

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด 
A3  จํานวน  1  เครื่อง

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดํา 
ชนิด Network แบบที่ 
1 (28 หน้า/นาที)  
จํานวน  2  เครื่อง
เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA   
จํานวน  2  เครื่อง

5,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA  
จํานวน  3  เครื่อง

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) 
จํานวน  2  เครื่อง

ครุภัณฑ์การศึกษา

โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน 
ตามมาตรฐาน มอก
.ระดับอนุบาล  จํานวน 
 15 ชุด

22,200

โต๊ะญี่ปุ่น  จํานวน 23  
ตัว 11,500

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อ
แข็ง  จํานวน 3 เครื่อง 28,500

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 
แบบข้อแข็ง  จํานวน 1 
เครื่อง

9,500

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 100,000 50,000 10,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบนํ้าแบบหอย
โข่ง  จํานวน  1  
เครื่อง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด 
A3  จํานวน  1  เครื่อง

6,300 6,300

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดํา 
ชนิด Network แบบที่ 
1 (28 หน้า/นาที)  
จํานวน  2  เครื่อง

17,800 17,800

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA   
จํานวน  2  เครื่อง

5,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA  
จํานวน  3  เครื่อง

7,500 7,500

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) 
จํานวน  2  เครื่อง

1,400 1,400

ครุภัณฑ์การศึกษา

โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน 
ตามมาตรฐาน มอก
.ระดับอนุบาล  จํานวน 
 15 ชุด

22,200

โต๊ะญี่ปุ่น  จํานวน 23  
ตัว 11,500

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อ
แข็ง  จํานวน 3 เครื่อง 28,500

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 
แบบข้อแข็ง  จํานวน 1 
เครื่อง

9,500

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 30,000 30,000 220,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบนํ้าแบบหอย
โข่ง  จํานวน  1  
เครื่อง

15,000 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

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

เลื่อยโซ่ยนต์  จํานวน  
1  เครื่อง 8,000

เลื่อยโซ่ยนต์  จํานวน  
3  เครื่อง

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เครื่องวัดความดันแบบ
ดิจิตอล  จํานวน 3 
เครื่อง

19,500

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

เทรลเลอร์ลากเรือ   
จํานวน  1  เครื่อง

รถจักรยานยนต์ ขนาด 
110  ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดา

40,800

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

ชุด รับ-ส่งไมโครโฟน
ไร้สาย(ไมล์ลอยคู่)  
จํานวน 1 ชุด

4,900

ชุดเครื่องเสียงแบบจูง 
15 นิ้ว   จํานวน 1 ชุด 10,000

หม้อแปลงสัญญา
นเสียง  จํานวน  2  
เครื่อง
แอมป์ขยายเสียง  
จํานวน  2 ตัว

ครุภัณฑ์สํารวจ

เทปวัดระยะทาง  
จํานวน  1  อัน 5,000

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

สายส่งนํ้าดับเพลิง  
จํานวน  3  เส้น

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

เลื่อยโซ่ยนต์  จํานวน  
1  เครื่อง 8,000

เลื่อยโซ่ยนต์  จํานวน  
3  เครื่อง 24,000 24,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เครื่องวัดความดันแบบ
ดิจิตอล  จํานวน 3 
เครื่อง

19,500

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

เทรลเลอร์ลากเรือ   
จํานวน  1  เครื่อง 45,000 45,000

รถจักรยานยนต์ ขนาด 
110  ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดา

40,800

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

ชุด รับ-ส่งไมโครโฟน
ไร้สาย(ไมล์ลอยคู่)  
จํานวน 1 ชุด

4,900

ชุดเครื่องเสียงแบบจูง 
15 นิ้ว   จํานวน 1 ชุด 10,000

หม้อแปลงสัญญา
นเสียง  จํานวน  2  
เครื่อง

14,000 14,000

แอมป์ขยายเสียง  
จํานวน  2 ตัว 40,000 40,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

เทปวัดระยะทาง  
จํานวน  1  อัน 5,000

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

สายส่งนํ้าดับเพลิง  
จํานวน  3  เส้น 24,000 24,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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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 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายวุฒิ  หมู่ที่ 
 4  ตําบลป่าซาง  (ตาม
แบบแปลนเทศบาล)

64,800

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านลุงสมคิด  
น้อยยา  หมู่ที่  1  
ตําบลปากบ่อง  (ตาม
แบบแปลนเทศบาล)

229,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมรางส่งนํ้าเพื่อ
การเกษตร ลําเหมือง
กลาง หมู่ที่  4  ตําบล
ป่าซาง (ตามแบบ
แปลนเทศบาล)

916,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังพร้อมรางระบาย
นํ้า  แยกซอย  6  หมู่ที่ 
3  ตําบลป่าซาง (ตาม
แบบแปลนเทศบาล)

281,700

โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอย
ข้างบ้านลุงวี  หมู่ที่  3  
ตําบลป่าซาง  (ตาม
แบบแปลนเทศบาล)

328,700

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้า ข้างถนนสาย
ประชาอุทิศ  หนอง
หอย  หมู่ที่  5  ตําบล
ป่าซาง (ตามแบบ
แปลนเทศบาลและ
แบบทางหลวงชนบท)

435,400

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอย  
10/1  หมู่ที่ 2  ตําบล
ปากบ่อง  (ตามแบบ
แปลนเทศบาล)

483,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายวุฒิ  หมู่ที่ 
 4  ตําบลป่าซาง  (ตาม
แบบแปลนเทศบาล)

64,800

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านลุงสมคิด  
น้อยยา  หมู่ที่  1  
ตําบลปากบ่อง  (ตาม
แบบแปลนเทศบาล)

229,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมรางส่งนํ้าเพื่อ
การเกษตร ลําเหมือง
กลาง หมู่ที่  4  ตําบล
ป่าซาง (ตามแบบ
แปลนเทศบาล)

916,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังพร้อมรางระบาย
นํ้า  แยกซอย  6  หมู่ที่ 
3  ตําบลป่าซาง (ตาม
แบบแปลนเทศบาล)

281,700

โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอย
ข้างบ้านลุงวี  หมู่ที่  3  
ตําบลป่าซาง  (ตาม
แบบแปลนเทศบาล)

328,700

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้า ข้างถนนสาย
ประชาอุทิศ  หนอง
หอย  หมู่ที่  5  ตําบล
ป่าซาง (ตามแบบ
แปลนเทศบาลและ
แบบทางหลวงชนบท)

435,400

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอย  
10/1  หมู่ที่ 2  ตําบล
ปากบ่อง  (ตามแบบ
แปลนเทศบาล)

483,500
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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 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ที่  1  
ตําบลปากบ่อง (ตาม
แบบแปลนเทศบาล)

280,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้าถนนอู่นคร
พิงค์ชุมชนบ้านล้อง 
หมูที่ 2 ตําบลป่าซาง 
(ตามแบบแปลน
เทศบาล)

577,800

โครงการก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์  หมู่ที่ 5  
ตําบลปากบ่อง  (ตาม
แบบแปลนเทศบาล)

295,400

โครงการเจาะบ่อ
บาดาลบ้านสันนา หมู่ที่ 
 1  ตําบลป่าซาง (ตาม
แบบแปลนเทศบาล)

166,400

โครงการปรับปรุงถนน 
ซอย  4  หมู่ที่  4  
ตําบลปากบ่อง  (ตาม
แบบแปลนเทศบาล)

614,700

โครงการปรับปรุง
ระบบประปาสนามกีฬา
เทศบาลตําบลป่าซาง  
(ตามแบบทรัพยากร
นํ้า)

1,166,000

โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่  1  ตําบลปาก
บ่อง  (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

82,700

โครงการเสริมผิวแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอย  4 , 5  และ  6  
หมู่ที่  5  ตําบลปาก
บ่อง  (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

478,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ที่  1  
ตําบลปากบ่อง (ตาม
แบบแปลนเทศบาล)

280,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้าถนนอู่นคร
พิงค์ชุมชนบ้านล้อง 
หมูที่ 2 ตําบลป่าซาง 
(ตามแบบแปลน
เทศบาล)

577,800

โครงการก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์  หมู่ที่ 5  
ตําบลปากบ่อง  (ตาม
แบบแปลนเทศบาล)

295,400

โครงการเจาะบ่อ
บาดาลบ้านสันนา หมู่ที่ 
 1  ตําบลป่าซาง (ตาม
แบบแปลนเทศบาล)

166,400

โครงการปรับปรุงถนน 
ซอย  4  หมู่ที่  4  
ตําบลปากบ่อง  (ตาม
แบบแปลนเทศบาล)

614,700

โครงการปรับปรุง
ระบบประปาสนามกีฬา
เทศบาลตําบลป่าซาง  
(ตามแบบทรัพยากร
นํ้า)

1,166,000

โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่  1  ตําบลปาก
บ่อง  (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

82,700

โครงการเสริมผิวแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอย  4 , 5  และ  6  
หมู่ที่  5  ตําบลปาก
บ่อง  (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

478,400
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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 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการเสริมผิวแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอย 1  หมู่ที่ 1 ตําบล
ปากบ่อง   (ตามแบบ
แปลนเทศบาล)

187,700

โครงการเสริมผิวแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอย 13 (ซอยสายสุนีย์ 
 สุรินคํา ไปถนน
ประชาอุทิศ)  หมู่ที่ 1   
(ตามแบบแปลน
เทศบาล)

887,000

โครงการเสริมผิวแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนน สายหน้าวัดเชื่อม
พ่อบ้าน  หมู่ที่  3  
ตําบลปากบ่อง (ตาม
แบบแปลนเทศบาล)

349,700

เงินชดเชยค่าก่อสร้าง 
(ค่า K) 20,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 200,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
วิจัยประเมินผล

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนตาม
โครงการตามพระราช
ดําริ ด้านสาธารณสุข

200,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
โครงการจัดตั้งหมู่บ้าน
เข้มแข็งป้องกันยาเสพ
ติด

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านฉางข้าว
น้อยใต้

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านฉางข้าว
น้อยเหนือ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการเสริมผิวแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอย 1  หมู่ที่ 1 ตําบล
ปากบ่อง   (ตามแบบ
แปลนเทศบาล)

187,700

โครงการเสริมผิวแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอย 13 (ซอยสายสุนีย์ 
 สุรินคํา ไปถนน
ประชาอุทิศ)  หมู่ที่ 1   
(ตามแบบแปลน
เทศบาล)

887,000

โครงการเสริมผิวแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนน สายหน้าวัดเชื่อม
พ่อบ้าน  หมู่ที่  3  
ตําบลปากบ่อง (ตาม
แบบแปลนเทศบาล)

349,700

เงินชดเชยค่าก่อสร้าง 
(ค่า K) 20,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 200,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
วิจัยประเมินผล 30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนตาม
โครงการตามพระราช
ดําริ ด้านสาธารณสุข

200,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
โครงการจัดตั้งหมู่บ้าน
เข้มแข็งป้องกันยาเสพ
ติด

100,000 100,000

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
หมู่บ้านบ้านท่าต้นงิ้ว 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านปากบ่อง 170,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านป่าซาง 60,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านล้อง 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านหนองผํา 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านหนองสลีก 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านหนองหอย 20,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอไฟฟ้า
ป่าซาง

438,347

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอป่าซาง 92,000

อุดหนุนโรงเรียน  
(อาหารกลางวัน สพฐ.) 1,320,000

อุดหนุนโรงเรียน
ป่าซาง
1.โครงการค่าย
คุณธรรมจริยธรรม

50,000

อุดหนุนสถานีตํารวจ
ภูธรป่าซาง

รวม 25,514,578 20,000 8,084,900 1,510,200 2,610,600 7,381,247 6,567,900 9,635,275

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562  13:41:23 หน้า : 31/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านท่าต้นงิ้ว 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านปากบ่อง 170,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านป่าซาง 60,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านล้อง 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านหนองผํา 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านหนองสลีก 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านหนองหอย 20,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอไฟฟ้า
ป่าซาง

438,347

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอป่าซาง 50,000 142,000

อุดหนุนโรงเรียน  
(อาหารกลางวัน สพฐ.) 1,320,000

อุดหนุนโรงเรียน
ป่าซาง
1.โครงการค่าย
คุณธรรมจริยธรรม

50,000

อุดหนุนสถานีตํารวจ
ภูธรป่าซาง 15,600 15,600

รวม 2,419,400 20,755,900 84,500,000
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