
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง
อําเภอ เวียงเชียงรุ้ง   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 52,353,850 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 10,637,293 บาท
งบบุคลากร รวม 7,767,653 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,435,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายก อบต. อัตราเดือนละ 20,400  บาท 
 เงินเดือนรองนายก อบต. จํานวน 2  อัตรา ๆ ละ 11,220
บาท                        

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนตําแหน่งนายก อบต. อัตราเดือนละ1,750
 บาท / รองนายก อบต. 2  อัตรา ๆ เดือนละ  880  บาท    

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต. อัตราเดือนละ 
1,750 บาท /รองนายก อบต. 2 อัตรา ๆ เดือนละ 880 บาท    

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก อบต.
อัตราเดือนละ 7,200  บาท    

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,750,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือนประธานสภา
อัตราเดือนละ 11,220  บาท  /รองประธานสภาอัตราเดือนละ 9,180
 บาท / สมาชิกสภา จํานวน 30 อัตรา ๆ ละ 7,200  บาท / เลขานุการ
สภา ฯ  อัตราเดือน ๆ ละ 7,200  บาท (1) – (5) ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานงานบริหารงาน ทัวไป (00110) งานบริหารงาน
ทัวไป  (00111)  ยุทธศาสตร์ที 7ด้านการเมืองการบริหารฯ แนวทางการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ ลําดับที 5  หน้าที  81
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,332,533 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,056,093 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
 จํานวน  10  ตําแหน่ง ดังนี 
   1.ตําแหน่งปลัด อบต.
   2.ตําแหน่งรองปลัด อบต.
   3.ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด อบต.
   4.ตําแหน่งตรวจสอบภายใน
   5.ตําแหน่งนักจัดการงานทัวไป
   6.ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   7.ตําแหน่งนักพัฒนาชุมชน
    8.ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
    9.ตําแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   10.ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 252,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือนข้าราชการส่วนท้องถินทีได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง/ค่า
ตอบแทนประจําตําแหน่งจํานวน  3  อัตรา ดังนี
1.ตําแหน่งปลัด อบต.
2.ตําแหน่งรองปลัด อบต.
3.ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 940,920 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน  7 อัตรา  
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 83,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวหรือเงินตอบแทนพิเศษให้แก่
พนักงานจ้างจํานวน  5  อัตรา (1) - (5) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานทัวไป  (00111
) ยุทธ์ศาสตร์ที 7 ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรลําดับที 5  หน้า 81   

งบดําเนินงาน รวม 2,404,540 บาท
ค่าตอบแทน รวม 497,540 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 385,540 บาท
เพือเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์กับท้องถิน
และเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน
และพนักงานจ้างเป็นดังนี
1)ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง/คณะกรรมการกําหนดราคา
กลาง 
2)ค่าประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนท้องถินและ
พนักงานจ้าง   
3)ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพือบรรจุหรือเลือนระดับ         

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าตอบแทนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินและพนักงานจ้างทีปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ  

วันทีพิมพ์ : 26/9/2560  14:33:39 หน้า : 2/38



ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้พนักงานส่วนตําบลและผู้
บริหาร  
 1- 4.  ปรากฏในแผนงานงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหาร
งานทัวไป  (00111)  ยุทธศาสตร์ที 7 ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร แนวทางการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร ลําดับที 5 หน้า 81 

ค่าใช้สอย รวม 1,197,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 360,000 บาท

(1) ค่าเย็บเล่ม สําเนาเอกสาร เข้าปกหนังสือและข้อบัญญัติต่าง ๆ    
(2) ค่าจ้างเหมาจัดทําวารสาร หรือสิงพิมพ์อืน ๆ เพือประชาสัมพันธ์   
(3) ค่าจ้างเหมาล้างเครืองปรับอากาศ,ดูดสิงปฏิกูลหรือเก็บขยะ   
(4) ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ 
(5) ค่าใช้จ่ายในการต่อ พรบ. และ ตรวจสภาพรถยนต์ ,รถจักรยนต์   
(6) ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดในบริเวณทีทําการ อบต.
(7)ค่าจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยและค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ ฯลฯ
                                                                                              
(8) ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร 
(9) ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ ,จ้างแรงงานฯลฯ  
 (1)–(9) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงาน
ทัวไป (00111) ยุทธศาสตร์ที 7 การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร  แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี ลําดับที 5 หน้า 81

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 80,000 บาท
(1) ค่ารับรอง ในการต้อนรับคณะบุคคลหรือคณะบุคคลทีไปนิเทศ
งาน ตรวจงาน หรือเยียมชม หรือ ทัศนะศึกษาดูงานและเจ้าหน้าทีทีเกียว
ข้องซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
 (2) ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน  หรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ ทีได้รับการแต่งตัง ตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบ เช่น ค่าอาหาร เครืองดืม และค่าบริการอืน ๆ ทีจําเป็นต้องจ่าย
เกียวกับการเลียงรับรอง  
 (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีการต่าง ๆ ซึงเป็นวันสําคัญของทาง
ราชการ เช่น วันปิยะมหาราชวันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นต้น (1) – (3
)  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานทัว
ไป  (00111)ยุทธศาสตร์ที 7 ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร  แนวทาง
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี ลําดับที 5
 หน้า 81

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าชดใช้ความเสียหาย/ค่าสินไหมทดแทน จํานวน 15,000 บาท
เพือเป็นเงินชดใช้ค่าเสียหายกรณีรถขององค์การบริหารส่วนตําบล
ป่าซาง ได้ก่อให้เกิดความเสียหายและกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้มีการ
จ่ายเงินค่าเสียหายเบืองต้นให้แก่ผู้ประสบภัยปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) 
งานบริหารงานทัวไป (00111)  
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 150,000 บาท
เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลง
ทะเบียนต่าง ๆ ในการเดินทางไปราชการของข้าราชการ พนักงานจ้าง  ผู้
บริหาร,สมาชิกสภาท้องถินและผู้ได้รับคําสังให้เดินทางไปปฏิบัติราชการ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)งานบริหารงานทัว
ไป(00111) ยุทธศาสตร์ที 7 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร แนวทาง
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี หน้า 81
 ลําดับที 8 

ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตังของ อปท. จํานวน 377,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังกรณีครบวาระ กรณี แทนตําแหน่งที
ว่าง กรณีคณะกรรมการการเลือกตังสังให้มีการเลือกตังใหม่ และกรณี
อืน ๆ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานทัว
ไป (00111) ยุทธศาสตร์ที 7 ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารแนวทาง
การพัฒนาเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตย  ลําดับที 5 - 6 หน้า 86

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพานพุ่ม,  พวงมาลา สําหรับพิธีการวันสําคัญต่าง ๆ ตาม
วาระและโอกาสทีจําเป็น และมีความสําคัญ (1) – (3) ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานทัว
ไป (00111)ยุทธศาสตร์ที 7 ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร  แนว
ทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี ลําดับ
ที 5 และ 8  หน้า 81

โครงการกิจกรรม 5 ส. จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 5 ส. เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นใน
การจัดกิจกรรมเพือปรับสภาพแวดล้อมในองค์กรปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป(00110) งานบริหารงานทัวไป (00111
) ยุทธศาสตร์ที 7ด้านการพัฒนา การเมืองการบริหาร ฯ  แนวทางการ
พัฒนา การเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตย ลําดับที  11 หน้า 82

โครงการส่งเสริมความรู้ในการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน จํานวน 15,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเพือสร้างเสริมความรู้แก่ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน คณะกรรมการบริหารประปา เช่น ค่าเอกสาร,  วัสดุเครือง
เขียน ค่าอาหารและเครืองดืม, ค่าอุปกรณ์อืนๆ ฯลฯ ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111 ) ยุทธศาสตร์ที 3
 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน ลําดับที 14 หน้า 63

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสําหรับบุคลากรท้องถิน จํานวน 15,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
แก่ ผู้บริหารฯ พนักงานและสมาชิกสภา ฯ   เช่น ค่าอาหาร/ เครืองดืม/ค่า
วิทยากร/ค่าวัสดุอุปกรณ์อืน ๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110) งานบริหารงานทัวไป (00111) ยุทธศาสตร์ที 7 ด้านการ
พัฒนาการเมืองการบริหารแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฯ ลําดับ
ที 3  หน้า 80          
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โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพสถานทีกลางสําหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสาร
การจัดซือจัดจ้างของอปท.ในระดับอําเภอ

จํานวน 40,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในศูนย์ข้อมูลข่าสารการจัดซือจัดจ้าง ของ อปท. ใน
ระดับอําเภอ เช่น ค่าจ้างพนักงานประจําศูนย์ค่าวัสดุสํานักงาน, ค่าถ่าย
เอกสาร, ค่าซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  (00110)งานบริหารงานทัวไป (00111)  ยุทธศาสตร์ที 7 ด้านการ
พัฒนา การเมืองการบริหาร แนวทางการพัฒนาสนับสนุน ภารกิจหน่วย
งานภาครัฐ  ลําดับที 1 หน้า 43 (เพิมเติมฉบับที 1)

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย อปท. และการป้องกันการทุจริต
คอรัปชัน

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่าย สําหรับบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบล
ป่าซาง เช่น ค่าอาหาร/เครืองดืม, ค่าพาหนะ, ค่าจัดสถานที  ค่า
วิทยากร ฯลฯ  ฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110
)งานบริหารงานทัวไป (00111) ยุทธศาสตร์ที 7 ด้านการพัฒนาการเมือง
การบริหาร แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีดี  ลําดับที 6  หน้า 81

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้ได้ตาม
ปกติ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110) งานบริหารงานทัว
ไป (00111) ยุทธศาสตร์ที 7ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร แนวทาง
การพัฒนา  เครืองมือ เทคโนโลยีและสิงแวดล้อมเพือรองรับบริการ ลําดับ
ที 3 หน้า  83

ค่าวัสดุ รวม 420,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้สํานัก
งาน  เช่น กระดาษ สมุด, แฟ้ม, ปากกา, ซอง, ธงชาติ, เทปผ้า, ทีลบคํา
ผิด ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)  งานบริหารงาน
ทัวไป  (00111)  ยุทธศาสตร์ที  7 ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
แนวทาง การพัฒนาเครืองมือเทคโนโลยีและสิงแวดล้อมเพือรองรับ
บริการ   ลําดับที 3 หน้า  83

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ทีใช้ในทีทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบล ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทัวไป (00110
) งานบริหารงานทัวไป  (00111) ยุทธศาสตร์ที 7 ด้านการพัฒนาการ
เมืองการบริหาร แนวทาง การพัฒนาเครืองมือ เทคโนโลยีและสิงแวดล้อม
เพือรองรับบริการ
ลําดับที 3 หน้า  83

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือใช้สําหรับดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อย ภายในทีทําการเช่น ไม้
กวาด,นํายาล้างห้องนํา,กระดาษชําระ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป (00110)งานบริหารงานทัวไป (001111) ยุทธศาสตร์ 7 ด้านการ
พัฒนา
การเมืองการบริหาร แนวทางการพัฒนาเครืองมือ เทคโนโลยีและสิงแวด
ล้อมเพือรองรับบริการ ลําดับที 3  หน้า 83
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นจัดซือวัสดุก่อสร้าง  เช่น ปูน, ไม้, ไม้อัด, ตะปู
กระเบือง, เหล็ก, ท่อนํา, สี ฯลฯ เพือใช้บํารุงซ่อมแซมทีดิน และสิงก่อสร้าง
ภายในอาคารสํานักงาน ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทัวไป (00110
)งานบริหารงานทัวไป  (00111)ยุทธศาสตร์ที 7 ด้านการพัฒนาการเมือง
การบริหาร แนวทาง การพัฒนาเครืองมือ เทคโนโลยีและสิงแวดล้อม ฯ
ลําดับที 3 หน้า 83

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 15,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุสําหรับรถยนต์ , รถจักรยานยนต์รถบรรทุกนํา ฯลฯ
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานทัว
ไป (00111) ยุทธศาสตร์ที 7 ด้านการพัฒนา การเมืองการบริหารแนว
ทางการพัฒนาเครืองมือ เทคโนโลยีและสิงแวดล้อม เพือรองรับ
บริการ ลําดับที 3 หน้า  83

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 175,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิงและนํามันหล่อลืนสําหรับรถยนต์รถ
จักรยานยนต์ รถบรรทุกนํา  เครืองตัดหญ้า ฯลฯ  ปรากฎ ในแผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานทัวไป(00111
) ยุทธศาสตร์ที 7 ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร แนวทางการพัฒนา
เครืองมือ เทคโนโลยีและสิงแวดล้อมเพือรองรับบริการลําดับที 3
  หน้า 83   

วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุการเกษตรสําหรับ ดูแลสวนและสนาม
ทีทําการ  เช่น ก๊อกนํา, สปริงเกอร์, สายยาง ฯลฯ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานทัว
ไป (00111)  ยุทธศาสตร์ที  7ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร แนว
ทางการพัฒนาเครืองมือเทคโนโลยีและสิงแวดล้อมเพือรองรับ
บริการ ลําดับที 3  หน้า  83

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุอุปกรณ์ในการโฆษณาและเผย
แพร่ เช่น  สี, แปรง, อุปกรณ์อืน ๆฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110)
 งานบริหารงานทัวไป (00111)  ยุทธศาสตร์ที 7 ด้านการพัฒนาการเมือง
การบริหาร แนวทางการพัฒนาเครืองมือเทคโนโลยีและสิงแวดล้อมเพือ
รองรับบริการ ลําดับที 3 หน้า 83

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ไดร์ส, หัวพิมพ์หรือ แถบ
พิมพ์ , กระดาษต่อเนือง , ตลับผงหมึก, เม้าส์, แป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด,  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอืนๆ ทีเกียวข้อง
กับ คอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)งานทัว
ไป (00110) งานบริหารงานทัวไป (00111) ยุทธศาสตร์ 7ด้านการ
พัฒนาการเมืองการบริหาร แนวทางการพัฒนาเครืองมือ เทคโนโลยีและ
สิงแวดล้อมเพือรองรับบริการลําดับที 3 หน้า 83
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 290,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 230,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้ารวมทังค่าภาษีมูลค่าเพิมค่าธรรมเนียมอืนๆ ทีเกียว
ข้องสําหรับใช้ในทีทําการ อบต.    

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์,ค่าภาษีมูลค่าเพิม ค่าธรรมเนียมอืนๆ ทีเกียว
ข้อง สําหรับใช้ภายในทีทําการ อบต. 

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์, ค่าลงทะเบียน,ซือดวงตราไปรษณีย์ ฯลฯ  
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการระบบการเชือมต่ออินเตอร์เน็ตรวมทังค่า
ธรรมเนียมอืน ๆ ทีถูกเรียกเก็บสําหรับเพือใช้ในองค์กรและเพือบริการแก่
ประชาชน (1) - (4) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110
) งานบริหารทัวไป (00111) ยุทธศาสตร์ที 7 ด้านการพัฒนาการเมือง
การบริหารแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีดี  ลําดับที 1หน้า  83
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งบลงทุน รวม 453,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 278,100 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด( CCTV ) จํานวน 88,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคง
ที    สําหรับติดตังภายนอก
อาคาร (Outdoor FixedNetwork Camera) แบบที 1 ราคา 22,000
 บาทคุณลักษณะพืนฐาน-มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อย
กว่า 1,280x720 pixel หรือไม่น้อยกว่า 921,600 pixel-
มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)- ใช้
เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) 
ส าหรับการบันทึกภาพได้ทังกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ-มีความไว
แสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.35 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี (Color) 
และไม่มากกว่า 0.07LUX ส าหรับการแสดงภาพขาวด า
 (Black/White)-มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3
 นิว-สามารถตรวจจับความเคลือนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) 
ได้-สามารถแสดงรายละเอียดของภาพทีมีความแตกต่างของแสง
มาก (Wide Dynamic ange หรือSuper Dynamic Range) 
ได้-สามารถส่งสัญญาณภาพ treaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2
 แหล่ง-ได้รับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)-
สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย-สามารถ
ใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้-มีช่องเชือมต่อระบบเครือ
ข่าย (NetworkInterface)แบ10/100Base-T หรือดีกว่า และสามารถท
 างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้- มี
ช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจําแบบ SD Card 
หรือ MicroSD Card หรือ Mini SDCard- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66
 หรือติดตัอุปกรณ์เพิมเติมส าหรับหุ้มกล้อง (Housing) ทีได้
มาตรฐานIP66 หรือดีกว่า-ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้
งาน- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิงแวดล้อม 6เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด- ผู้
ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานทีมีคุณภาพ
หรือตามหลักเกณฑ์ราคากลาคุณลักษณะพืนฐานขอระบบกล้อโทรทัศน์
วงจรปิดทีประกาศใช้ในปีนันๆ ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป(00110
)งานบริหารงานทัวไป (00111) ยุทธศาสตร์ที 7 ด้านการพัฒนาการเมือง
การบริหารแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีดี ลําดับที  3 หน้า 109 ตามบัญชีครุภัณฑ์ ผ08
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซือเครืองตัดแต่งพุ่มไม้ จํานวน 10,200 บาท
 เพือเป็นค่าจัดซือเครืองตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 12 นิว  สําหรับใช้ในการ
ดูแล รักษา ตัดแต่งต้นไม้บริเวณพืนทีสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล
ป่าซาง
ปรากฏใน แผนงานบริหารทัวไป (00110)งานบริหารทัวไป  (00111
)  ยุทธศาสตร์ 7 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร แนวทางการพัฒนา
เครืองมือ เทคโนโลยีและสิงแวดล้อมเพือรองรับการบริการลําดับที 2
 หน้า 49 (เพิมเติมฉบับที 1) ตามบัญชีครุภัณฑ์ ผ08 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ Multifuncion  ชนิดเลเซอร์  หรือ LED จํานวน 9,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer                 
 Scanner และ FAX ภายในเครืองเดียว  มีหน่วยความจํา
ไม่น้อยกว่า 128 MB มีช่องเชือมต่อ ( Interface) แบบ
USB2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีช่องเชือมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100  Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า  1 ช่อง มีความละเอียด ในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 600 x 600 dpi  มีความเร็วในการพิมพ์ ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อ
นาที สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้ มีความละเอียดในการสแกนสูง
สุด ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpiมีถาดป้อนอัตโนมัติ  สามารถถ่าย
สําเนาเอกสารได้ ปรากฏใน
 แผนงานบริหารทัวไป (00110)  งานบริหารทัวไป  (00111)
ยุทธศาสตร์ 7 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร แนวทางการพัฒนา
เครืองมือ  เทคโนโลยีและสิงแวดล้อมเพือรองรับการบริการลําดับที 3
 หน้า 83 

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์  หรือ LED ขาวดํา จํานวน 9,900 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ จํานวน 3 เครือง ๆ ละ                3,300
  บาท   คุณลักษณะ มีหน่วยความจําไม่น้อยกว่า 8 MB มีช่องเชือม
ต่อ ( Interface) แบบ Parallel  หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่องมีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi  
มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที สามารถใช้ได้
กับ A4 , Letter , Legal และ Customโดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อย
กว่า 150 แผ่น  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110)  งานบริหาร
ทัวไป  (00111 ยุทธศาสตร์ 7 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร แนว
ทางการพัฒนาเครืองมือ  เทคโนโลยีและสิงแวดล้อมเพือรองรับการบริการ
ลําดับที 3 หน้า 83 
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จัดซือคอมพิวเตอร์สํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือคอมพิวเตอร์จํานวน 1 ชุดๆ  16,000  บาท มีหน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก  มีความเร็ว
สัญญาณ นาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วยมี
หน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า  มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk ) SATA  หรือดี
กว่า ขนาดความจุไม่น้อยว่า 1 TB หรือชนิด
 Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน  1
 หน่วย  มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย มีช่องเชือมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface)  แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า1 ช่อง  มีแป้นพิมพ์และเมาส์ มีจอภาพ
แบบ LCD  หรือดีกว่า 
มี Contrast Ratio  ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19
 นิว จํานวน 1 หน่วย ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110
) งานบริหารงานทัวไป (00111) ยุทธศาสตร์ที 7ด้านการพัฒนาการ
บริหารกิจการบ้านเมือง แนวทางการพัฒนาเครืองมือเทคโนโลยีและสิง
แวดล้อมเพือรองรับบริการ ลําดับที 19 หน้า 112 (ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2560 ณ วัน
ที 21 เม.ย. 2560 ) 
ตามบัญชีครุภัณฑ์ ผ08

ครุภัณฑ์อืน
จัดซือเครืองจักตอก จํานวน 65,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายจัดซือครุภัณฑ์เครืองจักตอก จํานวน 2 เครือง
ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110) งานบริหารงานทัวไป(00111
) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนาศักยภาพใน
การแข่งขัน หน้า 49 ข้อ 1 (แผนเพิมเติมฉบับที 1) ตามบัญชีครุ
ภัณฑ์ ผ08

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 80,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น ยานพาหนะ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110
) งานบริหารงานทัวไป (00111) ยุทธศาสตร์ที 7 ด้านการพัฒนาการ
เมืองการบริหาร  แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีดี ลําดับที  3 หน้า 83

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 175,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ภายใน อบต.ป่าซาง จํานวน 175,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงจอดรถภายใน อบต.ป่าซาง ขนาดกว้าง 5.00
 เมตร ยาว 22.00 เมตร พร้อมติดตังป้ายโครงการ ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป (00110) งานบริหารงานทัวไป (00111) (แผนเพิม
เติมฉบับที 1)ยุทธศาสตร์ที 7ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร แนวทาง
การพัฒนาเครืองมือเทคโนโลยีและสิงแวดล้อมเพือรองรับการ
บริการ หน้า 42 ข้อ 2 (เพิมเติมฉบับที 1)
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งบรายจ่ายอืน รวม 12,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 12,000 บาท
ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึงมิใช่เพือ
การจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดิน และ/หรือสิงก่อสร้าง จํานวน 12,000 บาท

เพือเป็นค่าจ้างในการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลป่าซาง ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป(00110) งานบริหารงานทัว
ไป  (00111) ยุทธศาสตร์ที  7 ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร  แนว
ทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี ลําดับ
ที  5 หน้า  81

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาตําบล จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาตําบลป่าซาง
 เช่น ค่าป้าย, ค่าเอกสาร /ค่าอาหาร/เครืองดืม, ค่าวัสดุสํานักงาน ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ
(00112) ยุทธศาสตร์ที 7 ด้านการเมืองการบริหาร  แนวทางการพัฒนา
เสริมสร้างระบอบประชาธิปไตย  ลําดับที 1  หน้า 85

งานบริหารงานคลัง รวม 2,820,450 บาท
งบบุคลากร รวม 1,900,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,900,260 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,380,540 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  จํานวน  5  ตําแหน่ง  
ดังนี 
1.ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง
2.นักวิชาการคลัง
3.นักวิชาการจัดเก็บรายได้
4.เจ้าพนักงานพัสดุ
5.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือนข้าราชการส่วนท้องถินทีได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง/ค่า
ตอบแทนประจําตําแหน่ง ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 429,720 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง   จํานวน 3  ตําแหน่ง  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่
พนักงานจ้างจํานวน 3ตําแหน่ง (1)- (4)ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป (00110) งานบริหารงานงานคลัง(00113)ยุทธศาสตร์ที7การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร แนวทางการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรและ
บริหารกิจการบ้านเมืองทีดี ลําดับที 5 หน้า 81
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งบดําเนินงาน รวม 811,090 บาท
ค่าตอบแทน รวม 268,090 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 156,090 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงาน
ส่วนท้องถินและพนักงานจ้าง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินและพนักงานจ้างที
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนท้องถิน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล(1)– (4
)  ปรากฏในแผนงาน บริหารทัวไป (00110) งานบริหารงงาน
คลัง (00113) ยุทธศาสตร์ที 7 ด้านการเมืองการบริหาร  แนวทางการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและบริหารกิจการบ้านเมืองทีดีลําดับที  5
  หน้า 81

ค่าใช้สอย รวม 403,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 158,000 บาท

1) ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ 
2) ค่าใช้จ่ายในการรับวารสาร,คู่มือ,แบบพิมพ์ ฯลฯ ตรายาง และจ้าง
เหมาบริการอืน ๆ 
3) ค่าจ้างเหมาเพือช่วยงานด้านแผนทีภาษี  
1) – 2) ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110)งานบริหารงาน
คลัง(00113) ยุทธศาสตร์ที 7 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร แนว
ทางการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรและบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี ลําดับ
ที 5 หน้า 81

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีไปนิเทศ
งาน ตรวจงาน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป(00110) งานบริหาร
งานคลัง (00113) ยุทธศาสตร์ที 7 การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร แนวทางการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรและบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี ลําดับที 5 หน้า 81

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 80,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เช่น ค่าเบียเลียงค่า
พาหนะ, ค่าเช่าทีพัก, ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทัวไป(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ยุทธศาสตร์ที 7การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีดี ลําดับที 8 หน้า 81
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ค่าธรรมเนียมอืน ๆ เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมตรวจสอบตลาดหลักทรัพย์และ
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ

จํานวน 5,000 บาท

ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113
) ยุทธศาสตร์ที 7 การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี ลําดับที 5 หน้า 81

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบงานเกียวกับแผนทีภาษี และ
ทะเบียนทรัพย์สินเช่น การจ้างสํารวจภาคสนาม ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจํา
เป็น,ค่าธรรมเนียมการคัดสําเนาเอกสารสิทธิ ฯลฯ ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) ยุทธศาสตร์ 7
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี ลําดับที 1 หน้า 80

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ในด้านงานพัสดุสําหรับคณะกรรมการจัดซือ
จัดจ้าง

จํานวน 20,000 บาท

  เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพือลดปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการ
จัดซือจัดจ้างภาครัฐ  เช่น ค่าวิทยากร ,ค่าจัดสถานที ค่าวัสดุ-อุปกรณ์
เครืองเขียน, ค่าอาหารเครืองดืม ฯลฯปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ยุทธศาสตร์ที 7การพัฒนา
ด้านการเมือง
 การบริหาร แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและบริหารกิจการบ้าน
เมืองทีดี ลําดับที 2 หน้า 80

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่นเครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์  เครืองถ่ายเอกสาร และวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ  ปรากกฎในแผนงานบริหารทัวไป(00110
) งานบริหารงานคลัง  (00113)  ยุทธศาสตร์ที 7การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร แนวทางการพัฒนา
เครืองมือเทคโนโลยีและสิงแวดล้อมเพือรองรับบริการ ลําดับที 3 หน้า 83

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
เพือเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น วัสดุสินเปลืองและ แบบพิมพ์ต่าง ๆ สมุด
บัญชี  ,กระดาษ ,หมึกโรเนียว, ดินสอ,ปากกา, ไม้บรรทัด ทีลบคํา
ผิด, แฟ้มเอกสาร  ฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุต่าง ๆ เพือใช้ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารในงานจัดเก็บภาษี      

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นดิสก์, หมึกเครืองพิมพ์
โปรแกรม, เมาส์  และ อุปกรณ์ทีจําเป็นอืน ๆ ทีเกียวข้อง กับ
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ (1) – (3)  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110
) งานบริหารงานคลัง (00113) ยุทธศาสตร์ที  7  ด้านการพัฒนาการเมือง
การบริหารแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและบริหารกิจการ บ้าน
เมืองทีดี ลําดับที 3 หน้า 83
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตราไปรษณีย์ ค่าไปรษณีย์รวมทังค่า
ธรรมเนียมอืน ๆ ทีถูกเรียกเก็บสําหรับเพือใช้ในองค์กร ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป (00110)งานบริหารงานคลัง (00113)  ยุทธศาสตร์
ที 7 ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี  ลําดับที  5 หน้า  81 

งบลงทุน รวม 109,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 109,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดแบบรางเลือน จํานวน 99,500 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบรางเลือน จํานวน  1  ตู้  ชนิดตู้
รางเลือนประหยัดพืนทีแบบ 6 ตู้ ขนาด  ยาว 3820 x กว้าง 914 x 
สูง 1980 มม. (รวมความสูงราง) ประกอบด้วยตู้เดียวตาย ยาว 320 x 
กว้าง 914 x สูง 1830 มม. (รวมความสูงฐาน) 1 ตู้ ตู้คู่เคลือนที ขนาด
ยาว 640 x กว้าง 914 x สูง 1830 มม.(รวมความสูงฐาน) 4 ตู้ตู้เดียว
เคลือนที ขนาดยาว 320 x กว้าง 914 x สูง 1830 มม.(รวมความสูง
ฐาน) 1 ตู้การประกอบเป็นระบบ Knock Dow เพือความสะดวกในการ
เคลือนย้ายและถอดประกอบ  ตามราคาท้องตลาด  เนืองจากไม่ปรากฏใน
มาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110)งานบริหารคลัง(00113
)ยุทธศาสตร์ที 7ด้านการพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมือง แนวทางการ
พัฒนาเครืองมือเทคโนโลยีและสิงแวดล้อมเพือรองรับบริการ ลําดับที 3
 หน้า 83 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดเลเซอร์ จํานวน 4,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED จํานวน 1 เครือง มี
หน่วยความจํา (Memory ) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีช่องเชือม
ต่อ ( Interface) แบบParallel  หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่องมีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi  
มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที สามารถใช้ได้
กับ A4 , Letter , Legal และ Customโดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อย
กว่า 150 แผ่น  ปรากฏใน แผนงานบริหารทัวไป (00110)  งานบริหาร
งานคลัง (00113)ยุทธศาสตร์ 7 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร แนว
ทางการพัฒนาเครืองมือเทคโนโลยีและสิงแวดล้อมเพือ  หน้า 83 ข้อ 3
 (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ) 

เครืองสํารองไฟ จํานวน 5,600 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า  2  ตัวขนาดกําลังไฟฟ้า
ด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts )สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่
น้อยกว่า 15 นาที ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110)  งานบริหาร
งานคลัง(00113)  ยุทธศาสตร์ที  7 ด้านการพัฒนาการเมืองการ
บริหาร  แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารกิจการบ้าน
เมืองทีดี ลําดับที  3 หน้า  83 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 225,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนในช่วงเทศกาล จํานวน 30,000 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเพือซักซ้อมแผนผจญเหตุกรณีเกิดภัย
ต่าง ๆ ให้กับประชาชนในพืนทีตําบลป่าซาง   เช่น ค่าวัสดุดับเพลิง, ค่าสาร
เคมี, ค่าอุปกรณ์จําเป็นอืน ๆ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน(00120) 
 งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน (00123
)ยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯ แนวทางการสนับสนุน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ลําดับที 2 หน้า 60

โครงการพัฒนาศักยภาพ  อปพร. จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพือพัฒนาศักยภาพ อปพร. ตําบล
ป่าซาง เช่น ค่าป้าย, ค่าอาหาร/เครืองดืม, ค่าวัสดุสํานักงาน ฯลฯ ปรากฏ
ในแผนงานรักษาความสงบภายใน  (00120) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน (00121)ยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ฯ แนวทางการสนับสนุนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  ลําดับที  1   หน้า 60

โครงการเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันอุบัติภัยทางถนน จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในอบรมให้ความรู้ในด้านการป้องกันและลด
อุบัติเหตุ เช่น ค่าป้าย, ค่าอาหาร/เครืองดืม, ค่าวัสดุสํานักงาน ฯลฯ ปรากฏ
ในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน (00121)ยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ฯ แนวทางการสนับสนุนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  ลําดับที 6  หน้า 60

โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในดําเนินงานเพือจัดทําแนวกันไฟ เพือป้องกันการเกิด
ไฟป่าและหมอกควัน ปรากฏในแผนงานการรักษษความสงบภาย
ใน(00123) งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภาย
ใน ยุทธศาสตร์ที 6 การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม แนวทางการป้องกันดูแลและฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม ลําดับที 1 หน้า 77

โครงการอบรมเพือซักซ้อมด้านสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเพือซักซ้อมแผนผจญเหตุกรณีเกิดภัย
ต่าง ๆ ให้กับประชาชนในพืนทีตําบลป่าซาง  เช่น ค่าวัสดุดับเพลิง, ค่าสาร
เคมี, ค่าอุปกรณ์จําเป็นอืน ๆ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน(00120) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน (00120)ยุทธศาสตร์
ที 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯ แนวทางการสนับสนุนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  ลําดับที 8 หน้า 60
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุอืน จํานวน 30,000 บาท
จัดซือวัสดุและอุปกรณ์ในการดําเนินงานบรรเทาสาธารณะภัย     
 เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุในการดูแลป้องกันสาธารณภัยในพืนแผนงานรักษา
ความสงบภายใน (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบ
ภายใน (00123) ยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนว
ทาง การสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ลําดับที 4 หน้า 60

งบเงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 55,000 บาท

(1) อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุ้ง  จํานวน  35,000
 บาท                              
     1) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ศพส.อ.เวียงเชีย
รุ้ง  จํานวน  30,000 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติดระดับอําเภอปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00252) ยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง
การพัฒนาการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ลําดับที 2 หน้า 90
      2) โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. จํานวน 5,000  บาท เพือเป็นค่า
ใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน อปพร.ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน(00252) ยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง
การสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลําดับที 1 หน้า 88

(2) อุดหนุนจังหวัดเชียงราย ตามโครงการป้องกันและ
แก้ไข จํานวน  20,000  บาท ปัญหายาเสพติด ศตส.จังหวัดเชียงราย เพือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับจังหวัด ปรากฏ
ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250) งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งของชุมชน(00252) ยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ลําดับที 1
 หน้า 90
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 5,981,060 บาท
งบบุคลากร รวม 4,348,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,348,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,755,980 บาท

(1) เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล                                      
     เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตําบลจํานวน 3 ตําแหน่ง
ดังนี 
1.ตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา
2.ตําแหน่งนักวิชการศึกษา
3.ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

(2) เงินเดือนผู้อํานวยการสถานศึกษาและครู 
 เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้ ผอ.สถานศึกษาและครูในโรงเรียนอนุบาล 
จํานวน 7 ตําแหน่ง ดังนี
1.ตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาล
2.ตําแหน่งครู โรงเรียนอนุบาล จํานวน 6 ตําแหน่ง

(3) เงินเดือนครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 จํานวน 5 ตําแหน่ง ดังนี
1.ตําแหน่งครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5 ตําแหน่ง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือนข้าราชการส่วนท้องถินทีได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน และเงินประจําตําแหน่ง/ค่า
ตอบแทนประจําตําแหน่ง ดังนี
1.ตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 502,080 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับ
สนุนทางการศึกษา)และพนักงานจ้างทัวไป  4 ตําแหน่ง 
 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวหรือเงินตอบแทนพิเศษให้แก่
พนักงานจ้าง(บุคลากรสนับสนุนทางการศึกษา)และพนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 4 ตําแหน่ง 1 – 4 ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการศึกษา  ยุทธศาสตร์ที  7 การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดีลําดับที 5 หน้า 81

งบดําเนินงาน รวม 1,458,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 372,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงาน
ส่วนท้องถินและพนักงานจ้าง
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าตอบแทนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินและพนักงานจ้างทีปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ        

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล  
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรให้พนักงานส่วน
ตําบล (1) – (4)  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา (00211)  ยุทธศาสตร์ที  7การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและบริหารกิจการบ้าน
เมืองทีดี ลําดับที 5 หน้า 81

ค่าใช้สอย รวม 836,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 746,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ
 เพือให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึง  ซึงมิใช่เป็นการประกอบดัด
แปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้าง เช่น 
           1)จ้างเหมารถรับส่ง เพือช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กยากจน
ใน            
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล  
          2) จ้างเหมาเลียงเด็ก ผู้ช่วยครู ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการเงินฯลฯ  
          3)จ้างเหมาทําความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 (2) ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่                                     
           เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้าย สือประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
(3) ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร   
           เพือเป็นค่าจัดหาเครืองถ่ายเอกสาร ศพด.และโรงเรียน
อนุบาล ข้อ (1) (3)ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการศึกษา (00211) ยุทธศาสตร์ที 7การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร แนวทางการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรและบริหารกิจการบ้าน
เมืองทีดี ลําดับที  5 หน้า 81

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอก ราช
อาณาจักร เพือฝึกอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนตําบลและบุคลากรทาง
การศึกษา เช่น ค่าเบียเลียงเดินทางค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211
) ยุทธศาสตร์ที 7 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี ลําดับที 8 หน้า 81
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าบํารุงซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้ งานได้
ตามปกติ  เช่น พัดลม โทรทัศน์  วีดีโอ และทรัพย์สินอืน ๆ ปรากฏในแผน
งานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไป เกียวกับการศึกษา (00211
)  ยุทธศาสตร์ที 7  ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร แนวทางการ
พัฒนาเครืองมือ เทคโนโลยีและสิงแวดล้อมเพือรองรับการบริการ   ลําดับ
ที 3 หน้า 83

ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ลวดเย็บ
กระดาษ แฟ้ม สมุดบัญชี ตรายาง ซอง ธงชาติ กาว นํายาลบคํา
ผิด กรรไกร ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211) ยุทธศาสตร์ที 5 ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนาเครืองมือ เทคโนโลยีและสิงแวดล้อมเพือรองรับการ
บริการ ลําดับที 3 หน้าที 83

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไปหรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  เช่น  ไม้กวาด นํายาล้างห้องนํา นํายา
เช็ดกระจกแปรงขัดห้องนํา ไม้ถูพืน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) ยุทธศาสตร์ที 7 ด้านกา
พัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร  แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการ
บริหารกิจการบ้านเมืองทีดี  ลําดับที 3 หน้าที 83

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไปหรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู
พืช พันธุ์พืช ปุ๋ย กรรไกรตัดแต่งกิงสายยางรดนํา ก๊อกนํา สปริงเกอร์ ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) ยุทธศาสตร์ที 7 ด้านการพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีดี ลําดับที 3 หน้าที 83

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไปหรือ
เปลียนสภาพไปใน ระยะเวลาอันสัน เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับ
หมึก เมนบอร์ด แป้นพิมพ์ เม้าส์ ฯลฯปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211
) ยุทธศาสตร์ที 7 ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร แนวทางการ
พัฒนาเครืองมือเทคโนโลยีและสิงแวดล้อมเพือรองรับการบริการ ลําดับ
ที 3 หน้าที 83
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 125,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้ารวมทังค่าภาษีมูลค่าเพิม ค่าธรรมเนียมอืนๆ ทีเกียว
ข้อง ซึงจําเป็นต้องใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลของ
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าซางปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210
)งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) ยุทธศาสตร์ที ที  7การ
พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
บริหารกิจการบ้านเมืองทีดี ลําดับที 5 หน้า 81

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าลงทะเบียน ซือดวงตราไปรษณีย์ ฯลฯ ข้อ 1-3
 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา 
(00211) ยุทธศาสตร์ที 7 ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร แนว
ทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี ลําดับ
ที 5 หน้าที 81

งบลงทุน รวม 175,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือพัดลมติดผนัง จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าซือพัดลมติดผนังอาคารเรียนสถานศึกษาในสังกัด องค์การ
บริหารส่วนตําบลป่าซาง จํานวน 20 ตัว ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) ยุทธศาสตร์
ที 7 ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร แนวทางการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี ลําดับที 12 หน้าที 111

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 155,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการติดตังกันสาด จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าติดตังกันสาดอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตําบลป่าซาง ยาว 1.50 เมตร ตามแบบแปลนของกองช่าง ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (00210)งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211
) ยุทธศาสตร์ที 4 ด้านส่งเสริมการศึกษาและศาสนา วัฒนธรรม แนวทาง
การส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีพ ลําดับที 67 หน้า 72

โครงการติดตังเครืองกรองนํา จํานวน 150,000 บาท
เพือเป็นค่าติดตังเครืองกรองนําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลป่าซาง ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา (00211) ยุทธศาสตร์ที 4 ด้านส่งเสริมการศึกษาและ
ศาสนาวัฒนธรรม แนวทางการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด
ชีพ ลําดับที 65 หน้า 72 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,101,457 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,695,457 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,223,760 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียน จํานวน 200,000 บาท
    เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง “ทังนีจะเบิกจ่าย
ต่อเมือได้รับจัดสรร จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน” ปรากฏในแผน
งานการศึกษา (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) ยุทธศาสตร์ที 4 ด้านส่งเสริมการศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม แนวทางการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด
ชีพ ลําดับที 11 หน้าที 36 (เพิมเติมฉบับที 1)

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
อนุบาล
 องค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง “ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับจัดสรร
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน” ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212
) ยุทธศาสตร์ที 4 ด้านส่งเสริมการศึกษาและศาสนา วัฒนธรรม  แนวทาง
การส่งเสริมการศึกษาและ การเรียนรู้ตลอดชีพ ลําดับที 8 หน้าที 35 (เพิม
เติมฉบับที 1)

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน จํานวน 100,000 บาท
    เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลองค์การ
บริหารส่วนตําบลป่าซาง “ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับจัดสรรจากกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน” ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ยุทธศาสตร์ที 4 ด้านส่ง
เสริมการศึกษาและศาสนา วัฒนธรรม แนวทางการส่งเสริมการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีพ ลําดับที 13 หน้าที 36 (เพิมเติมฉบับที 1)

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิน (SBMLD)

จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิน (SBMLD) “ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการคัดสรร
และได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน
ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212)ยุทธศาสตร์ ที 4 ด้านส่งเสริมการศึกษาและศาสนา
วัฒนธรรมแนวทางการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีพ ลําดับ
ที 17 หน้าที 36 (เพิมเติมฉบับที 1)
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอนุบาลองค์การ
บริหาร ส่วนตําบลป่าซาง “ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับจัดสรรจากกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน” ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ยุทธศาสตร์ที 4 ด้านส่ง
เสริมการศึกษาและศาสนา วัฒนธรรม แนวทางการส่งเสริมการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีพ ลําดับที 14 หน้าที 36 (เพิมเติมฉบับที 1)
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ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 21,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  “ทัง
นีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน” 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 
(00212) ยุทธศาสตร์ที 4 ด้านส่งเสริมการศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม แนวทาง การส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด
ชีพ ลําดับที 12 หน้าที 36 (เพิมเติมฉบับที 1) 

ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน จํานวน 16,800 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตําบล
ป่าซาง“ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน” ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา (00212) ยุทธศาสตร์ที 4 ด้านส่งเสริมการศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม แนวทาง การส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด
ชีพ ลําดับที 16 หน้าที 36 (เพิมเติมฉบับที 1)
เงินสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต
.ป่าซาง

จํานวน 139,400 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง“ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือ ได้รับจัดสรร
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน”ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212
)ยุทธศาสตร์ที 4  ด้านส่งเสริมการศึกษาและศาสนา วัฒนธรรมแนวทาง
การส่งเสริมการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีพ ลําดับที 15 หน้าที 36
 (เพิมเติมฉบับที 1)

เงินสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา จํานวน 486,760 บาท
ตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขันพืนฐาน เพือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินโครงการการจัดการศึกษาตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขันพืนฐาน “ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน” ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ยุทธศาสตร์ที 4 ด้านส่งเสริมการ
ศึกษาและศาสนา วัฒนธรรม  แนวทางการส่งเสริมการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีพ ลําดับที 10 หน้า 35 (เพิมเติมฉบับที 1)

เงินสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก จํานวน 401,800 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ป่าซาง เพือเป็นค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน
แก่เด็กก่อนวัยเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) ยุทธศาสตร์ที 4 ด้านส่งเสริมการศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม แนวทางการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด
ชีพ ลําดับที 3 หน้าที 34 (เพิมเติมฉบับที 1)

เงินสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาล อบต.ป่าซาง จํานวน 688,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210
) งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา (00212) ยุทธศาสตร์ที 4 ด้าน
ส่งเสริมการศึกษาและศาสนา วัฒนธรรม แนวทางการส่งเสริมการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีพ ลําดับที 3 หน้าที 34 (เพิมเติมฉบับที 1)        
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ค่าวัสดุ รวม 1,471,697 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,471,697 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนา
 เด็กเล็ก /โรงเรียนอนุบาล อบต.ป่าซาง และโรงเรียนในเขตพืนที
ตําบลป่าซาง โรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยขีเหล็ก โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ
โรงเรียนบ้านป่าซาง โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก โรงเรียนบ้าน
ห้วย        ห้างป่าสาปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและ
 ประถมศึกษา (00212) ยุทธศาสตร์ที 4 ด้านส่งเสริมการศึกษาและ
ศาสนา
วัฒนาธรรม แนวทางการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีพ ลําดับ
ที  2,4หน้า 34,35 (เพิมเติมฉบับที 1)

งบเงินอุดหนุน รวม 2,406,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,406,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,406,000 บาท
 1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
     1)อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยขีเหล็ก ตามโครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน  จํานวน   340,000  บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กนักเรียนปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ยุทธศาสตร์ที 4 ด้านส่ง
เสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แนวทางการส่งเสริมการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีพลําดับที 1 หน้า 65 “ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการ
จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน”
      2)อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ตามโครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน  จํานวน 624,000  บาท  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหาร
กลางวัน สําหรับเด็กนักเรียนปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ยุทธศาสตร์ที 4 ด้านส่ง
เสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมแนวทาง การส่งเสริมการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีพ ลําดับที 1 หน้า 65 “ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการ
จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
    3) อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าซาง  ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลาง
วัน  จํานวน 268,000  บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลาง
วันสําหรับ เด็กนักเรียนปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ยุทธศาสตร์ ที 4 ด้านส่งเสริม
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมแนวทางการส่งเสริมการศึกษาและ
การ เรียนรู้ตลอดชีพ  ลําดับที 1 หน้า 65“ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการ
จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน”
    4) อุดหนุนโรงเรียนห้วยหมากเอียก ตามโครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน  จํานวน 492,000  บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กนักเรียนปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ยุทธศาสตร์ที 4 ด้านส่ง
เสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมแนวทางการส่งเสริมการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีพ ลําดับที 1 หน้า 65“ ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการ
จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน” 
    5)อุดหนุนโรงเรียนห้วยห้างป่าสา ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลาง
วัน  จํานวน  332,000  บาท  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลาง
วันสําหรับ เด็กนักเรียนปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)ยุทธศาสตร์ที 4 ด้านส่งเสริมการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  แนวทางการส่งเสริมการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีพลําดับที 1 หน้า 65“ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรร
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน”
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   6) อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยขีเหล็ก ตามโครงการ เกษตรผสมผสาน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000  บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินการตามโครงการ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ยุทธศาสตร์ที 7ด้านการ
พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร แนวทางการพัฒนาสนับสนุนภารกิจ
หน่วยงานภาครัฐ ลําดับที 3 หน้า 46 (เพิมเติมฉบับที 1)
    7)  อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยขีเหล็ก ตามโครงการค่ายคุณธรรม
จริยธรรมจํานวน 30,000  บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการ ฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา (00212) ยุทธศาสตร์ที 7ด้านการพัฒนาการเมือง
และการบริหาร แนวทางการพัฒนาสนับสนุนภารกิจหน่วยงานภาค
รัฐ ลําดับที 9 หน้า 95
   8)อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ตามโครงการส่งเสริมความ
สามารถด้านสุนทรียภาพด้านดนตรีให้กับผู้เรียน จํานวน 30,000  บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการเพือส่งเสริม เด็กนักเรียน
ในด้านการเล่นดนตรี ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ยุทธศาสตร์ที 7ด้านการเมือง
และการบริหาร แนวทางการพัฒนาสนับสนุนภารกิจหน่วยงานภาค
รัฐ ลําดับที 11 หน้า 95
   9)อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ตามโครงการค่ายคุณธรรม
จริยธรรมจํานวน 30,000  บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการ ฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา (00212) ยุทธศาสตร์ที 7ด้านการพัฒนาการเมือง
และการบริหาร แนวทางการพัฒนาสนับสนุนภารกิจหน่วยงานภาค
รัฐ ลําดับที 10 หน้า 95
  10)อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าซาง ตามโครงการต้นแบบวิถีตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการฯ  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา (00212) ยุทธศาสตร์ที 7ด้านการพัฒนาการเมือง
และการบริหาร แนวทางการพัฒนา สนับสนุนภารกิจหน่วยงานภาค
รัฐ ลําดับที 4 หน้า 94
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   11) อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าซาง ตามโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม
จํานวน 30,000  บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ฯ ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) ยุทธศาสตร์ที 7 ด้านการพัฒนาการเมืองและการ
บริหาร แนวทางการพัฒนาสนับสนุนภารกิจหน่วยงานภาครัฐ ลําดับที 5
 หน้า 94
  12) อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าซาง  ตามโครงการเปิดบ้าน วิชาการกลุ่ม
ป่าซาง  จํานวน 50,000  บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) ยุทธศาสตร์ที 7 ด้านการพัฒนาการเมืองและการ
บริหาร แนวทางการพัฒนาสนับสนุนภารกิจหน่วยงานภาครัฐ ลําดับที 1
 หน้า 94 
   13) อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก  ตามโครงการเศรษฐกิจพอ
เพียงจํานวน  30,000 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้แนวทางพระ
ราชดําริเรืองเศรษฐกิจพอเพียงเพือจะได้นําไปใช้ในชีวิตประจํา
วัน ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) ยุทธศาสตร์ที 7 ด้านการพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหาร แนวทางการพัฒนาสนับสนุนภารกิจหน่วยงานภาครัฐ ลําดับ
ที 3 หน้า 94
   14) อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก  ตามโครงการค่าย
คุณธรรม จริยธรรม จํานวน 30,000 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินโครงการ ฯ  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ยุทธศาสตร์ที การพัฒนาการ
ศึกษา ศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนาสนับสนุน
ภารกิจหน่วยงานภาครัฐ ลําดับที 2 หน้า 94
   15) อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสาตามโครงการผสมผสานตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพือเป็นอาหารกลางวัน จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ฯ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210)งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212
)ยุทธศาสตร์ที  7 ด้านการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารแนวทาง
การพัฒนาสนับสนุนภารกิจหน่วยงานภาครัฐลําดับที 6 หน้า 95
  16) อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา ตามโครงการเด็กดีมี
คุณธรรม จํานวน 30,000 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการ ฯ ปรากฏในแผนงาน การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา (00212) ยุทธศาสตร์ที 7  ด้านการพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหารแนวทางการพัฒนาสนับสนุนภารกิจหน่วยงาน
ภาครัฐลําดับที 7 หน้า 95

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 280,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการพ่นหมอกควันเพือป้องกันโรคไข้เลือด
ออก เช่น ค่านํายาพ่นหมอกควัน /ค่านํามันค่าทรายอะเบส ฯลฯ  ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอืน (00223)ยุทธศาสตร์ที 2  ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข แนวทาง
การป้องกันและระงับโรคในชุน ลําดับที 1, 4  หน้า  55              
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โครงการตรวจสอบคุณภาพนํา จํานวน 30,000 บาท
  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรับรองคุณภาพนํา ทีผ่านระบบผลิต
เพือให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข(00220)งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน (00223
)ยุทธศาสตร์ที 2    การพัฒนาด้านสาธารณสุข  แนวทางการเสริมสร้างสุข
ภาวะทีดีแก่ประชาชน ลําดับที 6 หน้า 57

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯเช่น ค่าวัคซีน / ค่าวัสดุ
และอุปกรณ์ทีจําเป็น ฯลฯปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน (00223) ยุทธศาสตร์ที 2
  การพัฒนาด้านสาธารณสุขแนวทางการป้องกันและระงับโรคใน
ชุมชน ลําดับที  9  หน้า  56  

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการอนุรักษ์การจัดการนําเสียและรณรงค์การ
ใช้นําอย่างประหยัด

จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ในการบริหารจัดการนําเสีย และ
รณรงค์การใช้นําอย่างประหยัด  เช่น ค่าอาหาร/เครืองดืม , ค่าวิทยากร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริหารทัว
ไปเกียวกับ สาธารณสุข (00221)ยุทธศาสตร์ที  6 ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม แนวทางการป้องกัน ดูแลและฟืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมลําดับที 6 หน้า 77

งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 160,000 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขในเขต องค์การ
บริหารส่วนตําบล เป็นค่าดําเนินงานของ อสม. จํานวน 16 หมู่บ้านปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอืน (00223) ยุทธศาสตร์ที  2การพัฒนาด้านสาธารณสุข แนวทางการ
ป้องกัน
 และระงับโรคในชุมชน ลําดับที  3 หน้า 55

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการช่วยเหลือประชาชนทีประสบเหตุภัยพิบัติ จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าช่วยเหลือฟืนฟูและเยียวยาประชาชนผู้ประสบภัยปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคม (00232
) ยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการสนับสนุนงาน
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ลําดับที 3 หน้า 60
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,508,290 บาท
งบบุคลากร รวม 1,491,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,491,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,007,160 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  จํานวน  4  ตําแหน่ง  
ดังนี 
1.ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง
2.ตําแหน่งนายช่างโยธา 
3.ตําแหน่งนายช่างโยธา
4.ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
        

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือนข้าราชการส่วนท้องถินทีได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน และเงินประจําตําแหน่ง/ค่า
ตอบแทนประจําตําแหน่ง  ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 380,280 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน 3 อัตรา  
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 61,980 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวหรือเงินค่าตอบแทน พิเศษให้
แก่พนักงานจ้างจํานวน 3 อัตรา (1)-(4)  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241
) ยุทธศาสตร์ 7 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพ บุคลากรและบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี ลําดับที 5 หน้า 81

งบดําเนินงาน รวม 1,016,870 บาท
ค่าตอบแทน รวม 173,870 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 87,870 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษสําหรับ พนักงาน
ส่วนท้องถินและพนักงานจ้าง 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าตอบแทนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินและพนักงานจ้างทีปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล  
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล (1) –
 (4)  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารทัวไปเกียว
กับเคหะและชุมชน (00241)  ยุทธศาสตร์ที 7 การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร แนวทางการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรและบริหารกิจการบ้าน
เมืองทีดี ลําดับที 5 หน้า 81
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ค่าใช้สอย รวม 693,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 140,000 บาท

1) ค่าถ่ายแบบแปลนต่าง ๆ                                               
2) ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร   
3) ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยธุรการ 
 (1)-(3) ปรากฏในแผนเคหะและชุมชน (00240)
 งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)
ยุทธศาสตร์ที 7 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนาเครืองมือ เทคโนโลยีและสิงแวดล้อม
เพือรองรับการบริการลําดับที 5 หน้า 81

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร จํานวน 53,000 บาท
 เช่น  ค่าเบียเลียงค่าพาหนะ,ค่าเช่าทีพัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ , ค่าลง
ทะเบียนต่าง ๆ  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241) ยุทธศาสตร์ที  7 การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีดี ลําดับที 8 หน้า 81

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 500,000 บาท
เพือเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ถนน ,สะพานราง
ระบายนํา ฝาย ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240
)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241) ยุทธศาสตร์ที 7 การ
พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร   แนวทางการพัฒนาเครืองมือเทคโนโลยี
และสิงแวดล้อมเพือรองรับการบริการลําดับที 3 หน้า 83

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษถ่ายเอกสาร, ดินสอ ,ปากกา, ไม้
บรรทัด, แฟ้ม ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240
) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241) ยุทธศาสตร์ที 7 การ
พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร แนวทางการพัฒนาเครืองมือเทคโนโลยี
และสิงแวดล้อมเพือรองรับการบริการ ลําดับที 3 หน้า 83

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า, ชุดเครืองมือช่างไฟฟ้า ฯลฯ 
 สําหรับซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241
) ยุทธศาสตร์ที 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา
ระบบคมนาคม ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ลําดับที 3 หน้า 83

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นจัดซือวัสดุก่อสร้าง  เช่น ปูน, ไม้, ไม้อัด, ตะปู
กระเบือง, เหล็ก, ท่อนํา, สี ฯลฯ เพือใช้ในการจัดทําฝายหรือซ่อมแซม
ทีดินและสิงก่อสร้างในชุมชนปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240
) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241) ยุทธศาสตร์ที 1การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐานแนวทางการพัฒนาระบบคมนาคม ฯและ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ฯลําดับที 3 หน้า  83
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นซีดี, เมาส์ หมึกพิมพ์
คอมพิวเตอร์,โปรแกรมและอืน ๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) ยุทธศาสตร์ที 7การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร  แนวทางการพัฒนาเครืองมือเทคโนโลยีและสิงแวดล้อมเพือรอง
รับการบริการลําดับที 3 หน้า 83   

งานไฟฟ้าถนน รวม 4,587,000 บาท
งบลงทุน รวม 4,587,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 4,587,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 11 จํานวน 253,000 บาท
เพือเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ซอย
1)ซอย 3 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร  ยาว  96  เมตร หนา 0.15 เมตร
 2)ซอย 4  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 55  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 460 ตร.ม.พร้อมติดตังป้ายโครงการ  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) ยุทธศาสตร์
ที 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนาระบบ
คมนาคมฯ ลําดับที  49  หน้า 40

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 10 จํานวน 231,000 บาท
เพือเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที 1 (ซอย8) ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 105เมตรหรือปริมาณไม่น้อยว่า 420 ตาราง
เมตร พร้อมติดตังป้ายโครงการปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมฯ ลําดับที 47
 หน้า 39

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 2 จํานวน 198,900 บาท
เพือเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 4 ขนาดกว้าง  4
 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 360
 ตารางเมตร พร้อมติดตังป้ายโครงการ จุดเริมต้นโครงการบริเวณบ้านเลข
ที 131 ถึง 81  ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242)ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐานและ
แหล่งนําแนวทางการพัฒนาระบบคมนาคม ฯ  ลําดับที  7  หน้า  33

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 4 จํานวน 198,900 บาท
เพือเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 ไปสํานักสงฆ์ ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อย
กว่า 360 ตร.ม พร้อมติดตังป้ายโครงการ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมไฟฟ้าแสง
สว่าง  ลําดับที  20  หน้า 35

วันทีพิมพ์ : 26/9/2560  14:33:40 หน้า : 29/38



โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 7 จํานวน 218,000 บาท
เพือเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 จุด
1)ซอย 4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว  70  เมตร หนา 0.15 เมตร
2)ซอย 9 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 39  เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ
ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 397  ตร.ม.พร้อมติดตังป้ายโครงการ ปรากฏ
ใน แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242
) ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา
ระบบคมนาคมฯ ลําดับที  35  หน้า 38

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 1 จํานวน 198,900 บาท
เพือเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 13  ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร  ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร  ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 360 ตร
.ม. พร้อมติดตังป้ายโครงการปรากฏ ในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคม ไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะฯ ลําดับที 1  หน้า 32

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 6 จํานวน 213,400 บาท
เพือเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (1) ซอย 1 ขนาดกว้าง 3.50
  เมตร  ยาว  54  เมตร  หนา 0.15 เมตร (2) ซอย 11 (ช่วงที1) ขนาด
กว้าง 4.00  เมตร  ยาว  50  เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณงานไม่
น้อยกว่า 389 ตร.ม.พร้อมติดตังป้ายโครงการปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) ยุทธศาสตร์ที 1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนางานก่อสร้าง ลําดับ
ที  30  หน้า  37

โครงการก่อสร้างท่อเหลียม   หมู่ที  13 จํานวน 420,000 บาท
เพือเป็นค่าก่อสร้างท่อเหลียม  ขนาด 4 ช่องทางลํานําแม่เผือท่อ
เหลียม ขนาด1.80x1.80 ยาว 5.00 เมตร พร้อมติดตังป้าย
โครงการ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)งานไฟฟ้า
ถนน (00242) ยุทธศาสตร์ที  1 การพัฒนาสาธารณูปโภค แนวทางการ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค บริหารจัดการทรัพยากรนําลําดับที  65
 หน้า 51 

โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายนํา หมู่ที  12 จํานวน 200,000 บาท
เพือเป็นค่าก่อสร้างฝาปิดรางระบายนําถนนสายกลาง ขนาดกว้าง 0.50-
0.60เมตร  ยาว 0.50 เมตร  ความยาวรวม 130 เมตร หนา 0.10
 เมตร พร้อมติดตังป้ายโครงการ  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) ยุทธศาสตร์ที 1การพัฒนา
โครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค บริหารจัดการ
ทรัพยากรนําลําดับที 57  หน้า 51

โครงการก่อสร้างรางระบายนําตัวยู หมู่ที 5 จํานวน 200,000 บาท
เพือเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนําตัวยู ขนาดกว้าง 0.30-0.40 เมตร ลึก
เฉลีย 0.40-0.60 เมตร ยาว 175 เมตร พร้อมติดตังป้ายโครงการปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242
) ยุทธศาสตร์ที1ยุทธศาสตร์ที1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน ฯ แนว
ทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคการบริหารจัดการนํา ลําดับที 20
หน้า 47
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โครงการก่อสร้างรางระบายนําตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที  14 จํานวน 200,000 บาท
เพือเป็นโครงก่อสร้างรางระบายนําตัวยูพร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง 0.50
 เมตร ลึกเฉลีย 0.50-0.60 เมตร ยาว 73 เมตร พร้อมติดตังป้าย
โครงการ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานไฟฟ้า
ถนน (00242) ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาสาธารณูปโภค แนวทางการ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคบริหารจัดการทรัพยากรนําลําดับที 68
  หน้า 52 

โครงการก่อสร้างรางส่งนําตัววี หมู่ที 8 จํานวน 200,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรางส่งนําตัววีห้วยทรายขาวขนาด
ปากกว้าง 1.50 เมตร ท้องราง 1.00 เมตร ยาว 185 เมตร ลึก 0.60
 เมตร พร้อมติดตังป้ายโครงการ  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมลําดับที 42
 หน้า 49

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์   หมู่ที 16 จํานวน 280,000 บาท
 เพือเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร  ยาว 8.00  เมตร  พร้อมติดตังป้ายโครงการ ตามแบบแปลนของ
กองช่าง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) ยุทธศาสตร์ที  1  การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ฯ แนวทาง
การพัฒนาระบบคมนาคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณ ลําดับที  68  หน้า 43 

โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที 3 จํานวน 238,000 บาท
เพือเป็นค่าเจาะบ่อบาดาลทีหอประชุม ขนาดกว้าง 150 มม.(6 นิว)ความ
ลึกพัฒนาจากบ่อไม่น้อยกว่า 88 เมตร ปริมาณนําไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ต่อ
ชัวโมง  พร้อมติดตังป้ายโครงการ  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคม ไฟฟ้าฯ ลํา ดับ
ที 4  หน้า 30  (แผนพัฒนาสีปี เพิมเติมฉบับที 1)

โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที 9 จํานวน 238,000 บาท
เพือเป็นค่าเจาะบ่อบาดาล ขนาด 150 มม.(6 นิว) ความลึก พัฒนาจากบ่อ
ไม่น้อยกว่า 88 เมตร ปริมาณไม่น้อยกว่า 5.ลบ.ม./ต่อชัวโมงพร้อมติดตัง
ป้ายโครงการปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานไฟฟ้าถน
 (00242) ยุทธศาสตร์ที1การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐานแนวทางการ
พัฒนาระบบบคมนาคม ลําดับที 44 หน้า 49

โครงการติดตังไฟกิงโซล่าเซลล์ จํานวน 498,900 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตังไฟกิงโซล่าเซลล์ แผงโซล่าเซลล์
ขนาด 80 w โคมไฟ LED แบบหลังเต่า เสาสูง 6 เมตร ขนาด 3 นิว ติด
ตังไฟกิง ภายในตําบลป่าซาง  บริเวณทางแยก ทางโค้ง เพือลดอุบัติเหตุให้
แก่ราษฎร ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานไฟฟ้า
ถนน(00242) ยุทธศาสตร์ที  1 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานฯแนวทาง
การพัฒนาระบบคมนาคม ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณ ลําดับที  75  หน้า 44

วันทีพิมพ์ : 26/9/2560  14:33:40 หน้า : 31/38



โครงการปรับปรุงถนนเข้าพืนทีทางการเกษตรภายในตําบลป่าซาง จํานวน 200,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงถนนเข้าพืนทีทางการเกษตรภายใรตําบล
ป่าซาง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240) งานไฟฟ้า
ถนน(00242) ยุทธศาสตร์ที 1การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทาง
การพัฒนาระบบคมนาคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ  ลําดับที 71หน้า 43

โครงการลงหินคลุกเข้าพืนทีทางการเกษตร หมู่ที 15 จํานวน 200,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงผิวทางถนนเข้าสู่พืนทีทาง
การ เกษตร โดยการปรับถมดิน ทางกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.30
 เมตร ยาว 380 เมตร พร้อมลงหินคลุกปรับเกลียเรียบ ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 380 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อย
กว่า 1,520 ตร.ม.พร้อมติดตังป้ายโครงการปรากฏในแผนงาน เคหะและ
ชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)ยุทธศาสตร์ ที1การพัฒนา
โครงสร้างพืนฐานฯ แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคม ไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณ ลําดับที 63  หน้า 42

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงทีดินรวมถึงการดัดแปลงต่อเติม ปรับ
ปรุงสิงก่อสร้างเพือให้มีมูลค่าเพิมขึน  ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00241) ยุทธศาสตร์ที 1 ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน  แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคม ไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ  ลําดับที 71 หน้า 43

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 275,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 275,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 275,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้พิการแห่งชาติ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรนวันผู้พิการแห่งชาติเช่น ค่าจัดเตรียม
สถานที, ค่าวัสดุและอุปกรณ์อืน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน (00251)งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00252)ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข แนวทางการ
สร้างสุขภาวะทีดีแก่ประชาชน ลําดับที  5 หน้า  57 

โครงการจัดทําแนวกันไฟเพือแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 45,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแนวกันไฟป่า เช่น ค่าแรงงานค่าวัสดุ, ค่า
อาหารและนําดืม , ค่าวัสดุอุปกรณ์จําเป็นอืน ๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน (00252)ยุทธศาสตร์ที 6 ด้านการพัฒนาอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล้อม แนวทางการป้องกัน ดูแลและฟืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติฯ ลําดับที 2 หน้า 77
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โครงการบริหารจัดการขยะให้เป็นศูนย์ จํานวน 40,000 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเพือเพิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ขยะในชุมชน  และส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน  เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครืองดืมและค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็น ฯลฯ   ปรากฏ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริม   และสนับ
สนุนความเข้มแข็งของชุมชน(00251) ยุทธศาสตร์ที 6  ด้านการพัฒนา
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม แนวทางการป้องกัน ดูแลและ
ฟืนฟูทรัพยากรและสิงแวดล้อม ลําดับที  3   หน้า 77

โครงการพัฒนาฝีมือกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุทอตุงล้านนา จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาฝีมือในการทอตุงของกลุ่มผู้สูงอายุใน
พืนทีตําบลป่าซาง ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน(00252) ยุทธศาสตร์ที 5 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  แนวทาง
พัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน ลําดับที  4 หน้า 39 (เพิมเติมฉบับที 1)

โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดและการบริหารกลุ่มโอทอปและ
วิสาหกิจชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเพือส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดและการ
บริหารกลุ่มอาชีพในพืนที  เช่น ค่าวัตถุดิบ, ค่าอาหารและนําดืม ,ค่า
วิทยากร, ค่าใช้จ่ายทีจําเป็นอืน ๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน (00251)งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00252)ยุทธศาสตร์ที 5 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  แนวทางการ
พัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน ลําดับที 11 หน้า 76

โครงการสนับสนุนส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนส่งเสริมเกษตรกร ตามแนวทางพระราช
ดําริในเรืองเศรษฐกิจพอเพียง เช่น  ค่าอาหารและนําดืม ,ค่าวิทยากร, ค่า
ใช้จ่ายทีจําเป็นอืน ๆ ฯลฯปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00251) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00252) ยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ลําดับที 1 หน้า 62

โครงการเสริมสร้างความรู้ในการผลิตเมล็ดพันธ์ถัวเหลือง จํานวน 10,000 บาท
  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในส่งเสริมและให้ความรู้แก่เกษตรกรเกียวกับการผลิต
เมล็ดพันธุ์ถัวเหลือง เช่น ค่าวิทยากร,ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าอาหารและนํา
ดืม ,ค่าใช้จ่ายทีจําเป็นอืน ๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน (00251)งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00252) ยุทธศาสตร์ที 6 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน ลําดับที 15 หน้า 76

โครงการเสริมสร้างอาชีพประมง จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในส่งเสริมและให้ความรู้แก่เกษตรกร เกียวกับการเลียง
ปลาในกระชัง  เช่น ค่าวิทยากร,ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าอาหารและนําดืม ,ค่าใช้
จ่ายทีจําเป็นอืน ๆ ฯลฯปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00251)งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00252) ยุทธศาสตร์ที 6 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ แนวทางการ
พัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน ลําดับที 16 หน้า 76
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โครงการอบรมการตังครรภ์โดยไม่พร้อม จํานวน 15,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันการ  ตังครรภ์ก่อน
วันอันควร  เช่น ค่าวิทยากร,ค่าอาหาร/เครืองดืม ค่าจัดเตรียมสถานทีค่า
วัสดุและอุปกรณ์อบรม ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00251)งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00252) ยุทธศาสตร์ที 3  ด้านการพัฒนาคูณภาพชีวิต แนวทาง
การเสริมสร้างระบบสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ ลําดับที 6 หน้า 59

โครงการอบรมอาชีพผู้ผ่านการบําบัดยาเสพติด จํานวน 15,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมอาชีพแก่ผู้ผ่านการบําบัด เช่น ค่า
วิทยากร, ค่าอาหาร/เครืองดืม/ค่าวัสดุอืน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน (00251) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้ม
แข็งของชุมชน (00252) ยุทธศาสตร์ที 3  ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ลําดับที  2 หน้า  64 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาล จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการแข่งขันกีฬาสี ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาล ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนากา งานกีฬาและนันทนาการ ยุทธศาสตร์ที 4 ส่งเสริมการ
ศึกษาและวัฒนธรรม แนวทางการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ลําดับที 2 หน้าที 57

โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ อปท. จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการแข่งขันกีฬาสีหมู่
บ้านและกีฬาเยาวชนตําบลป่าซาง ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ ยุทธศาสตร์ที 4 ด้าน
ส่งเสริมการศึกษาและศาสนา วัฒนธรรม แนวทางการส่งเสริมการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีพ ลําดับที 23 หน้าที 68

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 219,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 44,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 44,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกิจกรรมวันสําคัญต่าง ๆ ทางด้านการศึกษา จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดอบต.ป่าซาง ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและ
 นันทนาการ (00260) งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิน ยุทธศาสตร์ที 4
 ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร แนวทางการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี ลําดับที 20 หน้า 37 (เพิม
เติมฉบับที 1)
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โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุและสามเณร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ
และสามเณรปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน ยุทธศาสตร์ที 4 การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เพือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข แนวทาง
การพัฒนาส่งเสริมศาสนาด้านศาสนาฟืนฟูศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี ลําดับที 6 หน้า 74

โครงการอุ้ยสอนหลาน จํานวน 9,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอุ้ยสอนหลาน ปรากฏใน
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งาน
ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิน ยุทธศาสตร์ที 4 ด้านการพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีดี ลําดับที 61 หน้า 72

งบเงินอุดหนุน รวม 175,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 175,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 135,000 บาท
  อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุ้ง  รวม  135,000  บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการหรือกิจกรรมของอําเภอเวียงเชียง
รุ้ง ดังนี
1.งานพ่อขุนมังรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัด
เชียงราย จํานวน  40,000  บาท
2.โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้า ฯ พระบรม
ราชินีนาถ   จํานวน 10,000  บาท
3.โครงการจัดงานเนืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูล  จํานวน 5,000  บาท
4.โครงการจัดเครืองสักการะถวาย เนืองในวันครบรอบวันสวรรคตและวัน
คล้ายวันพระราชสมภพพระศรนครินทราบรมราชชนนี จํานวน 5,000
  บาท    
5.การจัดงานสรงนําพ่อขุนมังรายมหาราช จํานวน  5,000  บาท
6.โครงการจัดงานพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาเนืองในวันปิยมหา
ราช   จํานวน    5,000  บาท
7.โครงการจัดงานเนืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   จํานวน  5,000   บาท
8.โครงการจัดงานวันสําคัญของชาติไทย  จํานวน  5,000  บาท
9.โครงการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระ
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  จํานวน   50,000  บาท
10.โครงการจัดงานประเพณ๊นมัสการและสรงนําพระธาตุดอยตุง “หกเป็ง
ล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง” จํานวน 5,000  บาท
 ข้อ 1-10 ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และ นันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน ยุทธศาสตร์ที 4
 การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและศาสนา วัฒนธรรม แนวทางการส่ง
เสริมกิจกรรมด้านศาสนา ฟืนฟูศิลปะวัฒนธรรมประเพณี  ลําดับที 1-8
 หน้าที 91-93 (เพิมเติมฉบับที 1) หน้า 44,45 ลําดับที 1-4
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เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 40,000 บาท
 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลป่าซาง  รวม    40,000   บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลป่าซาง ดังนี 
1.อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลป่าซางตามโครงการสรงนําพระธาตุดอยกู่
จํานวน  40,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินตาม
โครงการฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา (00212) ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคมเพือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมด้าน
ศาสนา ฟืนฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณี ลําดับที 5 หน้าที 73 

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกําจัดวัชพืชในแหล่งนํา จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการกําจัดผักตบ /วัชพืชในแหล่งนําในพืนทีตําบล
ป่าซาง  เช่น ค่านํามัน /ค่าอาหาร/ ค่านําดืม /ค่าแรงงาน /ค่าวัสดุอืน ๆ
 ฯลฯ ปรากฏในแผนการเกษตร งานอนุรักษ์ป่าไม้และแหล่งนํา (00322
) ยุทธศาสตร์ที 6 ด้านการพัฒนาอนุรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวด
ล้อมแนวทางการป้องกัน ดูแลและฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติฯลําดับที 10
 หน้า 78

โครงการปลูกต้นไม้เพือเพิมพืนทีสีเขียว จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลือนโครงการ เช่น ค่าพันธุ์ไม้ค่าอาหารและ
นําดืม , ค่าใช้จ่ายทีจําเป็นอืน ๆ ฯลฯปรากฏในแผนงานการ
เกษตร (00320) งานอนุรักษ์ป่าไม้และแหล่งนํา(00322) ยุทธศาสตร์ที 6
 ด้านการพัฒนาอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม แนวทางการ
ป้องกัน ดูแล และฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ ลําดับที 5 หน้า 77

โครงการสร้างสวนป่าดอยคดช้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในสร้างสวนป่าเพือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สร้างจิตสํานึกในการรักษาสิงแวดล้อมปรากฏในแผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์ป่าไม้และแหล่งนํา (00322) ยุทธศาสตร์ที 6 ด้านการพัฒนา
อนุรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมแนวทางการป้องกัน ดูแล
และฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติฯลําดับที  13 หน้า  78

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (โครงการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชุมชน)

จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการตาม
หนังสือที มท.0891.4/ว164 ลว.26 มกราคม 58ปรากฏใน แผนงานการ
เกษตร (00320) งานอนุรักษ์ป่าไม้และแหล่งนํา (00322) ยุทธศาสตร์
ที 6 ด้านการพัฒนาอนุรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม แนวทาง
การป้องกัน ดูแลและฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติฯลําดับที  8  หน้า 41(แผน
เพิมเติมฉบับที 1)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 18,419,300 บาท
งบกลาง รวม 18,419,300 บาท
งบกลาง รวม 18,419,300 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 135,750 บาท
เพือเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้างตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)งานงบกลาง (00411
) ยุทธศาสตร์ที 7 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร และบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี ลําดับที 5 หน้า 73

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 13,650,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้กับผู้สูงอายุในพืนตําบลป่าซาง ปรากฏในแผน
งานงบกลาง (00410 )งานงบกลาง (00411)ยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตแนวทางการเสริมสร้างระบบสวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์สังคม ฯ  ลําดับที  1  หน้า 58 

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 3,561,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้กับผู้ติดเชือในพืนตําบลป่าซาง  ปรากฏในแผน
งานงบกลาง (00410 )งานงบกลาง (00411) ยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการเสริมสร้างระบบสวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์สังคม ฯ  ลําดับที  1  หน้า 58

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 378,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้กับผู้ติดเชือในพืนตําบลป่าซาง ปรากฏในแผน
งานงบกลาง (00410 ) งานงบกลาง (00411) ยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการเสริมสร้างระบบสวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์สังคม ฯ  ลําดับที  1  หน้า 58

สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท
เพือเป็นเงินสํารองใช้จ่ายในกิจกรรมทีไม่สามารถคาดการได้ล่วง
หน้า เช่น กรณีเกิดอุทกภัยวาตภัย อัคคีภัย หรือภัยหนาว ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411
)ยุทธศาสตร์ที 3 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตแนวทางสนับสนุนงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ฯ ลําดับที  4 หน้า  60

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 285,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายดังนี             
(1) เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับตําบล (110600
) จํานวน  200,000 บาท เพือเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิน ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411
) ยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแนวทางการเสริมสร้าง
ระบบสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์  ลําดับที 2 หน้า 58    
 (2) เงินส่งใช้กองทุนเศรษฐกิจชุมชนตําบลป่าซาง จํานวน  85,000
  บาท เพือเป็นเงินส่งใช้คืนโครงการเศรษฐกิจชุมชน สําหรับกลุ่มอาชีพที
ผิดนัดชําระหนีเงินกู้ยืม ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
กลาง (00411) ยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ลําดับที 3 หน้า 62
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 208,950 บาท
เพือเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถินในอัตรา
ร้อยละหนึงของรายได้ ประจําปีงบประมาณ    ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411
) ยุทธศาสตร์ที 7 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและ
บริหารกิจการบ้านเมืองทีดี ลําดับที 5 หน้า 81
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