
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตําบลซาง
อําเภอ เซกา   จังหวัดบึงกาฬ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 56,330,980 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,357,650 บาท

งบบุคลากร รวม 5,996,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,634,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี (สํานักปลัด) 

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง  นายกเทศมนตรีและรอง
นายกเทศมนตรี (สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี (สํานักปลัด) 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี (สํานักปลัด) 
ตั้งไว้  115,920 บาท
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (สํานักปลัด)
 ตั้งไว้  82,800 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  ตําแหน่ง ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาลและ สมาชิก
สภาเทศบาล (สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนอื่น จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ
ประจําสภาเทศบาลฯลฯ  (สํานักปลัด)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,361,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,252,880 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลในตําแหน่ง   ปลัดเทศบาล 
รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสํานักปลัด  หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ  
หัวหน้าฝ่ายธุรการ นักจัดการงานทั่วไป  เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทา
สาธารณสารณภัย ฯลฯ  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 288,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลในตําแหน่ง   ปลัด
เทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสํานักปลัด  หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ  หัว
หน้าฝ่ายธุรการ ฯลฯ 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 218,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจําสังกัดสํานักปลัดเทศบาลตําบลซาง
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฯลฯ
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 530,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปใน
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานขับรถ
ยนต์ส่วนกลางพนักงานขับรถบรรทุกนํ้า   คนสวน ฯลฯ          

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจในตําแหน่ง  ผู้
ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานขับรถยนต์ส่วน
กลาง พนักงานขับรถบรรทุกนํ้า  ฯลฯ 

งบดําเนินงาน รวม 3,905,150 บาท
ค่าตอบแทน รวม 414,650 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 270,650 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ผู้ทําคุณประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเช่น สมาชิก อปพร.หน่วยกู้ชีพกู้ภัย ตัวแทนประชาคม
หมู่บ้านฯลฯ  ตั้งไว้  48,670 (สํานักปลัด)
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปี  สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้าง ฯลฯ สังกัดสํานักปลัดเทศบาล โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ตามสิทธิในประกาศของ ก.ท.จังหวัดบึงกาฬ ตั้งไว้  221,980
  บาท  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้างสังกัด สํานักปลัดเทศบาลตําบล
ซาง  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา สังกัดสํานัก
ปลัดเทศบาลตําบลซาง  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร  พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา      สังกัดสํานักปลัดเทศบาลตําบลซาง 

ค่าใช้สอย รวม 2,110,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้ง ซ่อมแซมโทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ  ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต ค่าติดตั้งระบบโทรสาร การจ้าง
เหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย  การจ้าง เหมาจัดทําป้ายบอก
เขตสาธารณะประโยชน์ของตําบลซาง การจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ
 (สํานักปลัด) 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จพระราชดําเนินในพื้นที่ กิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา     การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ (การจัดซื้อ
วัสดุ หรือครุภัณฑ์ ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน หรืออํานวยความ
สะดวกให้กับประชาชน) กิจกรรมวันท้องถิ่น การประชุมสภาฯการประชุม
ท้องถิ่นสัญจร ฯลฯ (สํานักปลัด)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการพระราชดําริและพระราชเสาวนีย์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อดําเนินโครงการตามพระราชดําริ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
ปลูกป่าชุมชน  ป้องกันการบุกรุกและแผ้วถางป่า  โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง ฯลฯ (สํานักปลัด) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 
หน้า 58 ข้อ 16)  

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม  และจัดซื้อวัสดุ  หรือครุภัณฑ์  ในการ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน  หรืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชน
เพื่อมาร่วมงานรัฐพิธี  และพระราชพิธีต่างๆ   (สํานักปลัด) 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 58 ข้อ 17) 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมในการปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดกิจกรรมในการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ    โดยเฉพาะสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันของชาติอันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็น
ชาติและความสามัคคีของคนในชาติโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทํา
หรือสนับสนุนโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติและให้ประชาชนได้
มีส่วนร่วมในกิจกรรม (สํานักปลัด) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560-2562 หน้า 59 ข้อ 18)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชุมประชาคม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี แผน
พัฒนา 3 ปี ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและกิจกรรมสนับ
สนุน การจัดการประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นําชุมชน สร้าง
เครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุน การขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการ เพื่อนําข้อมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ   (สํานัก
ปลัด) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 55 ข้อ 3) 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ โทรสารสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ โทรสารสํานัก
งาน   (สํานักปลัด(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 72 ข้อ 3) 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อดําเนินตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติตาม  
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.2540  ตําบลซาง 
 (สํานักปลัด) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 69 ข้อ 8) 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการให้บริการประชาชน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อการดําเนินโครงการให้บริการประชาชน  One  Stop  Service  
เขตพื้นที่เทศบาลตําบลซาง (สํานักปลัด) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560-2562 หน้า 69 ข้อ 9) 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างองค์กร
แห่งการเรียนรู้  และศึกษาดูงานของเทศบาลตําบลซาง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อดําเนินตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างองค์กรแห่ง
การเรียนรู้   (สํานักปลัด) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560-2562 หน้า 69 ข้อ 6)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ฯลฯ

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อดําเนินตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง ฯลฯ    (สํานักปลัด) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560-2562 หน้า 69 ข้อ 11)
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อการดําเนินงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการ
กําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น (สํานักปลัด) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 69 ข้อ 10) 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
สําหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆฯลฯใน
การเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ฯลฯ (สํานักปลัด)

ค่าใช้จ่ายในการประชุม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน   เพื่อจัดทํา แผนที่ทางเดิน
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข แผนพัฒนาบุคลากร  แผนสิ่งแวดล้อม
 แผนบรรเทาสาธารณภัย แผนป้องกันยาเสพติด การประชุมเทศบาล
  เคลื่อนที่ การประชุมประชาคมเพื่อดําเนินโครงการต่างๆ ตามแนว
นโยบายแห่งรัฐ ฯลฯ (สํานักปลัด) (แผนพัฒนาสามปี
 พ.ศ. 2560-2562 หน้า 55 ข้อ 2)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานต่าง ๆ จํานวน 170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานต่างๆของคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ฯลฯ  (สํานักปลัด)  

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 300,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้ง หรือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการเลือกตั้ง ฯลฯ (สํานักปลัด) (แผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ. 2560-2562 หน้า 55 ข้อ 6)                

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนันสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชาติ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ  และสร้างทัศนคติและจิตสํานึกที่ดีงามใน
การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชน (สํานักปลัด) (แผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ. 2560-2562 หน้า 68 ข้อ 5)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 220,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆเช่น รถ
ยนต์ รถจักรยานยนต์  เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ  (สํานักปลัด)                    

ค่าวัสดุ รวม 760,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 180,000 บาท

1. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอฯลฯ 
ตั้งไว้  130,000  บาท(สํานักปลัด)
2. จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก  จํานวน  200 ตัว ตั้งไว้  50,000 บาท
(สํานักปลัด)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น  ผ้าปูโต๊ะ แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซัก
ฟอก ถังต้มนํ้าดิจิตอล ฯลฯ   (สํานักปลัด) 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ฯลฯ (สํานักปลัด)
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 64,000 บาท

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  เครื่องสํารองไฟ  แผ่นซีดีรอม  โปรแกรม
และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  (สํานักปลัด)
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 66,500 บาท
1. เพื่อจัดซื้อถังดับเพลิงขนาด 15 ปอนด์ พร้อมตู้และอุปกรณ์ครบ
ชุด  จํานวน 19  ถัง  (สํานักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 620,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 450,000 บาท

1.ค่าไฟฟ้าสํานักงานเทศบาลและส่วนราชการในกํากับของเทศบาล
ตั้งไว้ 200,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับเทศบาลตําบลซาง
หลังใหม่ ศูนย์เอนกประสงค์ผู้สูงอายุ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย ฯลฯ (สํานักปลัด) 
2.ค่าไฟฟ้าสถานีสูบนํ้าในเขตเทศบาลตําบลซาง  ตั้งไว้ 250,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า  สถานีสูบนํ้าในเขตเทศบาลตําบลซาง
 (สํานักปลัด)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ฯลฯ สําหรับสํานักงานเทศบาลตําบลซาง
 (สํานักปลัด)  

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ธนาณัติ  จดหมายลงทะเบียน  จัดซื้อดวงตรา
ไปรษณีย์ ฯลฯ (สํานักปลัด) 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ต  ระบบโทรศัพท์ภายในสํานักงาน
เทศบาลตําบลซาง ฯลฯ (สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 441,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 441,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง จํานวน 99,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 12,000 บีทียู จํานวน  3  เครื่อง ขนาด 16,000 บีทียู 
จํานวน 1เครื่องขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 1เครื่อง(สํานักปลัด)

จัดซื้อตู้บานเลื่อนชนิด 2 บาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้บานเลื่อนชนิด 2 บาน  จํานวน 2  หลัง
จัดซื้อเต็นท์ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเต็นท์ ขนาด 4 เมตรX 8 เมตร จํานวน 2 หลัง (สํานักปลัด)
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อชุดไมโครโฟนห้องประชุม จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจัดซื้อไมโครโฟนห้องประชุม จํานวน  6 ชุด  (สํานักปลัด)            
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(รายละเอียดตามราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) จํานวน 2  เครื่องฯลฯ
 (สํานักปลัด)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เช่น รถยนต์
รถจักรยานยนต์  เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ (สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 15,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สําหรับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ระดับอําเภอ 
(สํานักปลัด) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 72 ข้อ 1) 

งานบริหารงานคลัง รวม 2,754,530 บาท
งบบุคลากร รวม 2,045,910 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,045,910 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,524,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดกองคลังในตําแหน่ง 
ผู้อํานวยการกองคลัง นักบริหารงานคลัง  นักวิชาการเงินและบัญชี 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้  นักวิชาการพัสดุ ฯลฯ 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง  
ในตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองคลัง  หัวหน้าฝ่ายต่างๆ ฯลฯ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 437,310 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  
สังกัดกองคลังตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  ฯลฯ 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป สังกัดกองคลังตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ฯลฯ   

งบดําเนินงาน รวม 698,620 บาท
ค่าตอบแทน รวม 346,620 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 306,620 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ สังกัดกองคลัง ตามกฎหมายและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 ตั้งไว้  206,620  บาท      
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดหาพัสดุ  คณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจการจ้าง  ตรวจรับพัสดุ ฯลฯ 
(กองคลัง)  ตั้งไว้  100,000  บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานเทศบาล  
และพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง                 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล
สังกัดกองคลัง 

ค่าใช้สอย รวม 242,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  เช่น จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานธุรการ 
งานบันทึกข้อมูล ฯลฯ (กองคลัง)  
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองคณะกรรมการในการตรวจประเมิน
งานการเงินบัญชี งานการคลัง ฯลฯ (กองคลัง) 
        

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ต่างๆ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ ต่างๆ  
(กองคลัง)   

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง ฯลฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักฯลฯ
(กองคลัง)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน จํานวน 80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่นค่าลงทะเบียน ฯลฯ สําหรับพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง ฯลฯ (กองคลัง)  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่น เช่น  
เครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุต่างๆ ฯลฯ  (กองคลัง)  

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 
ใบเสร็จรับเงินต่างๆฯลฯ  (กองคลัง)   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์  โปรแกรม และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (กองคลัง)

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์หัวเข็มแบบแคร่สั้น จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์หัวเข็มแบบแคร่สั้น มีจํานวน
หัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24  เข็ม มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
80 คอลัมน์(Column) มีความเร็วขณะพิมพ์ร่าง 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว 
ได้ไม่น้อยกว่า  300 ตัวอักษรต่อวินาที มีความเร็วขณะพิมพ์ตัว
อักษรแบบละเอียดขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 100 
ตัวอักษรต่อวินาที  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel 
หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีหน่วยความ
จําแบบInput Bufferไม่น้อยกว่า128 KB  จํานวน1เครื่อง(กองคลัง)
(ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2560-2562  หน้า 67 ข้อ 3)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 150,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการควบคุมไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกัน  แก้ไขไฟป่า และหมอกควัน 
(สํานักปลัด)แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (เพิ่มเติม)
หน้า  5   ข้อ 1

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกทบทวน  อปพร.  และเจ้าหน้าที่เทศบาล จํานวน 20,000 บาท
เพื่อค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมฝึกทบทวน  อปพร.  และเจ้าหน้าที่
เทศบาล  เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและทบทวนทักษะ 
(สํานักปลัด)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 56 ข้อ 4) 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์การทําแนวกันไฟ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมรณรงค์แนวกันไฟป้องกันและ
ลดการสูญเสียที่เกิดจากอัคคีภัย (สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 57 ข้อ 10) 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย จํานวน 20,000 บาท
เพื่อค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมสวมหมวกนิรภัย (สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 57 ข้อ 9) 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันสถาปนา  อปพร. จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกิจการรมวันสถาปนา  
อปพร.(สํานักปลัด)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 
หน้า 57ข้อ 6) 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุจราจร จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุจราจร
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เทศบาลปีใหม่ตามโครงการนโยบายแห่งรัฐ ฯลฯ
  (สํานักปลัด) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 56 ข้อ 3) 

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในชุมชน  ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันภัยต่าง  ๆ (สํานักปลัด) 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 57 ข้อ 8) 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 5,493,280 บาท

งบบุคลากร รวม 4,125,230 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,125,230 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,683,860 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดกองการ
ศึกษา  ตําแหน่งนักบริหารงานการศึกษาฯลฯ  ตั้งไว้  490,860  บาท
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดกองการศึกษา 
ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก, ครู ค.ศ.1 ฯลฯ  ตั้งไว้  2,193,000  บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลสังกัดกองการ
ศึกษา ตําแหน่งนักบริหารงานการศึกษา ฯลฯ
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,207,370 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดกองการศึกษา
ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ  
 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 192,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดกองการ
ศึกษาตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ 

งบดําเนินงาน รวม 1,168,050 บาท
ค่าตอบแทน รวม 465,050 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 425,050 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี)สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น  พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง ฯลฯ สังกัดกองการศึกษา ตามกฎหมายและระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่าย
อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง ฯลฯ    สังกัดกองการศึกษา  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดกอง
การศึกษาตําแหน่งนักบริหารงานการศึกษา  ครูผู้ดูแลเด็ก  ครูค.ศ.1 ฯลฯ

ค่าใช้สอย รวม 580,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เช่น จ้างเหมาผู้ปฏิบัติ
งานธุรการ งานเกี่ยวกับด้านการศึกษา ฯลฯ  

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองการจัดประชุมงานกองการศึกษา 
การนิเทศงานการศึกษา  การตรวจประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย จํานวน 70,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข็งขันกีฬาเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 49 ข้อ 5)
(กองการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้นอกสถานที่ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการนําเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปเรียนรู้นอก
สถานที่ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  หน้า 49 ข้อ 2 )
(กองการศึกษา) 

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา จํานวน 60,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรม
วันสําคัญทางพุทธศาสนาสําหรับเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 66 ข้อ1)(กองการศึกษา) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประกวดศูนย์เด็กเล็กต้นแบบ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เช่น งานประกวดสภาพภูมิทัศน์ เอกสารต่างๆ ผลงานของเด็กเล็กฯลฯ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 49 ข้อ  6 )(กองการศึกษา) 
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พักฯลฯ (กองการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน จํานวน 100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เช่น ค่าลงทะเบียนฯลฯ
  สําหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างฯลฯในด้านเกี่ยวกับการบริหารทั่ว
ไปและด้านที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาฯลฯ (กองการศึกษา)  

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  คนละ 2,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและกองการศึกษา เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์  
วัสดุต่างๆ  ฯลฯ(กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น เครื่องเขียนแบบพิมพ์  ใบเสร็จรับเงิน
ต่างๆ   ฯลฯ   

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ภาชนะใส่อาหาร ไม้กวาด
ไม้ถูพื้น เครื่องนอนฯลฯ สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์  โปรแกรม
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์  ฯลฯ (กองการศึกษา)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท
ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตําบลซาง(กองการศึกษา)

งบลงทุน รวม 200,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆในอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลซาง (กองการศึกษา) 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,164,520 บาท
งบดําเนินงาน รวม 4,170,520 บาท

ค่าใช้สอย รวม 2,263,720 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 69,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
วัดศรีสุมังคล์  (กองการศึกษา)
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ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตําบลซาง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 
หน้า 49 ข้อ 7) (กองการศึกษา) 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 2,114,020 บาท
1.  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ตั้งไว้  1,063,300 บาท เพื่อจ่ายสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตําบลซาง  จํานวน  6 ศูนย์  
2.  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้   
368,900 บาท  เพื่อจ่ายสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตําบลซาง  จํานวน  6 ศูนย์
3.  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
ตั้งไว้  50,000บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตเทศบาลตําบลซาง กรณีเพิ่มเติมเด็กเพิ่มขึ้น
ระหว่างภาคเรียน
4.  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  ตั้งไว้  
200,900 บาท เพื่อจ่ายสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของ
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีสุมังคล์ 
5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  ตั้งไว้ 
338,400 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง
ผู้ดูแลเด็กศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีสุมังคล์ ฯลฯ
6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 
72,000  บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จ้าง ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็กศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีสุมังคล์ฯลฯ  
7.  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้  
20,520  บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประกันสังคมของพนักงานจ้าง  
ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีสุมังคล์  ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 1,906,800 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,906,800 บาท

1.  ประเภท  ค่าอาหารเสริม (นม)  ตั้งไว้    1,362,420 บาท  เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สําหรับนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาระดับ
อนุบาลถึงระดับประถมศึกษาในเขตเทศบาลตําบลซาง (กองการศึกษา)
2.  ประเภท  ค่าอาหารเสริม (นม) ตั้งไว้  494,380 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
เทศบาลตําบลซาง (กองการศึกษา)
3. ประเภท  ค่าอาหารเสริม (นม) ตั้งไว้  50,000  บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)สําหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตเทศบาลตําบลซาง กรณีเพิ่มเติมเด็กเพิ่มขึ้นระหว่าง
ภาคเรียน (กองการศึกษา)
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,994,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,994,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,994,000 บาท

1. อุดหนุนโรงเรียนประถมศึกษา  ตั้งไว้ 100,000   บาท  เพื่อจ่าย
เป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมด้านบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนประถม
ศึกษา
ในเขตเทศบาลตําบลซาง เช่น  กิจกรรมการออกกําลังกายและทักษะ
การเล่นกีฬา  กิจกรรมด้านงานวิชาการ กิจกรรมวันเด็ก ฯลฯ 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า  50 ข้อ 12 )
2. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนประถมศึกษา 
ตั้งไว้  2,844,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
โรงเรียนประถมศึกษาระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาในเขต
เทศบาลตําบลซาง(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 
หน้า 51ข้อ 13 )(กองการศึกษา)
3. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนประถมศึกษา ตั้งไว้  50,000บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาระดับ
อนุบาลถึงระดับประถมศึกษาในเขตเทศบาลตําบลซางกรณีเพิ่มเติม
(กองการศึกษา)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,675,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,222,610 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,222,610 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 311,640 บาท

เงินเดือนพนักงานเทศบาลสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาล
ตําบลซาง เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลในตําแหน่ง  
ผู้อํานวยการกอง หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุข นักวิชาการ ฯลฯ  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ในตําแหน่ง  ผู้อํานวยการ
กองสาธารณสุขฯ  หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุข ฯลฯ 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 796,970 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไป 
ตําแหน่งพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะ ฯลฯ สังกัด
กองสา◌ูธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่งพนักงาน
ขับรถขยะ  พนักงานเก็บขยะ ฯลฯ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งบดําเนินงาน รวม 452,390 บาท
ค่าตอบแทน รวม 212,390 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 92,390 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี)สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น  พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง ฯลฯ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานเทศบาล
 และพนักงานจ้างสังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล   สังกัดกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมเทศบาลตําบลซาง  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  สังกัดกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตําบลซาง

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆฯลฯ
ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล ฯลฯ 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานต่าง ๆ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่าย เป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานต่างๆ
ของ พนักงานเทศบาล ฯลฯ  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆเช่น 
เครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)                    

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

จัดซื้อวัสดุสํานักงานเช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา  ดินสอ ฯลฯ 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นซีดีรอม โปรแกรมและอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ฯลฯ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 980,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 980,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 980,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 350,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะมูลฝอย ค่าบริการที่ทิ้งขยะมูลฝอย ฯลฯ
 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ฯลฯ 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า  53    ข้อ  10 )
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ. 2560-2562 หน้า 53  ข้อ 11 )

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการส่งเสริมและป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าฯลฯ(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า53 ข้อ12)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหา
โรคเอดส์ เรื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น เยาวชน ประชาชนทั่ว
ไป

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับโรคเอดส์ เรื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธ์ในวัยรุ่น  เยาวชน  
ประชาชนทั่วไป(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า52 ข้อ 6)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอาหารปลอดภัย จํานวน 30,000 บาท
เพื่อดําเนินการตรวจคุณภาพอาหารในสถานที่จําหน่ายอาหาร ฯลฯ   
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 52 ข้อ  3 )

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการปั่นล้อมเมือง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการปั่นและใช้จักรยานเพื่อสุขภาพ
ของประชาชนตําบลซาง  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 
หน้า  72  ข้อ 2) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าใช้จ่ายในโครงการ 5 ส. จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 5 ส. (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม)แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า70 ข้อ13

ค่าใช้จ่ายในโครงการตรวจวิเคราะห์นํ้าประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน จํานวน 100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์นํ้าประปาหมู่บ้านต่างๆ
ในเขตพื้นที่ตําบลซาง ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
หน้า  52 ข้อ1)

ค่าใช้จ่ายในโครงการสถานที่ทํางานน่าอยู่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสถานที่ทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) แผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ. 2560-2562  หน้า 70 ข้อ 14 

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการทําปุ๋ยหมัก ปุ๋ยหมักชีวภาพจากขยะในครัว
เรือน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมการจัดทําปุ๋ยหมัก
ชีวภาพจากครัวเรือน  ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  หน้า 62  ข้อ  11

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,124,570 บาท

งบบุคลากร รวม 754,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 754,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 561,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองสวัสดิการสังคม 
ในตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ฯลฯ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกอง
สวัสดิการสังคม  ในตําแหน่งผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม  หัวหน้า
ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 126,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดกองสวัสดิการสังคม
ในตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ฯลฯ

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ  สังกัดกอง
สวัสดิการสังคม ในตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  ฯลฯ  

งบดําเนินงาน รวม 292,390 บาท
ค่าตอบแทน รวม 117,390 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 57,390 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี)สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น  พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง ฯลฯ สังกัดกองสวัสดิการสังคม ตามกฎหมายและระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่าย
อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานเทศบาล 
สังกัดกองสวัสดิการสังคม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
สังกัดกองสวัสดิการสังคม

ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าเล่มเอกสาร
งานด้านการประชาสัมพันธ์และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสวัสดิการ
สังคมและงานพัฒนาชุมชน  ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองการจัดประชุม  รับรองพิธีการ
ด้านสังคมสงเคราะห์และรับรองอื่นๆในกองสวัสดิการสังคม ฯลฯ 
(กองสวัสดิการสังคม)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับพนักงานเทศบาลกอง
สวัสดิการสังคม  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ฯลฯ 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานสําหรับพนักงาน
เทศบาลกองสวัสดิการสังคม เช่น ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ฯลฯ 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์  และทรัพย์สิน
อื่นๆ  เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์  วัสดุต่าง ฯลฯ  (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ  (กองสวัสดิการ
สังคม)               
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น คีย์บอร์ด  เม้าท์  ฯลฯ 
(กองสวัสดิการสังคม) 

งบลงทุน รวม 37,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 37,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ล้อหมุนแบบมีพนักพิงหลังสามารถปรับระดับได้ จํานวน 3,000 บาท
เพื่อซื้อจัดซื้อเก้าอี้ล้อหมุนแบบมีพนักพิงหลังสามารถปรับระดับได้  
จํานวน  1  ตัว (กองสวัสดิการสังคม)  

จัดซื้อตู้กระจกใสบานเลื่อน จํานวน 7,500 บาท
เพื่อจัดซื้อตู้กระจกใสบานเลื่อน แบบมีล้อเลื่อน 2 บาน ขนาด 5 ฟุต 
4 ชั้น จํานวน 1 หลัง  

จัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะทํางานชนิดเหล็ก  จํานวน  1  ตัว (กองสวัสดิการสังคม)  
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จํานวน 22,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ( รายละเอียดตาม
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ) 
จํานวน 1 เครื่อง (กองสวัสดิการสังคม)  

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุนกาชาดจังหวัดบึงกาฬหรือกิ่งกาชาดอําเภอเซกา  
จังหวัดบึงกาฬ (สํานักปลัด)                

แผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ รวม 170,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงรักษาสวนสาธารณะอุทยานกุดซาง 
สํานักงาน  ฯลฯ

จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรักษาสวนสาธารณะกุดซาง สํานักงาน ฯลฯ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า  54 ข้อ1)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย เช่น ค่าดําเนินการโครงการธนาคารขยะฯลฯ 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) (แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2560-2562 หน้า  62  ข้อ 1)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 710,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 530,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 530,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการทุจริต จํานวน 10,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของรัฐให้บังเกิดผลเป็น
รูปธรรม ฯลฯ (สํานักปลัด)

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการกตัญ ูกตเวทิตาผู้สูงวัยในวันผู้สูงอายุประจําปี จํานวน 100,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าดําเนินกิจกรรมต่างๆ ในวันผู้สูงอายุ เช่นกิจกรรม
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ กิจกรรมการแสดงออกถึงความกตัญ ู
กตเวทิตาและเพื่อใช้จ่ายเป็นค่าของรางวัลในกิจกรรมต่างๆ สําหรับ
ผู้สูงอายุที่มาร่วมงาน ฯลฯ   (กองสวัสดิการสังคม)  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  หน้า 46  ข้อ 5 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเ◌ินินการป้องกันปราบปรามยาเสพติด ฯลฯ 
(สํานักปลัด)  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (เพิ่มเติม) 
หน้า 5 ข้อ 2

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการดูแลเอาใจใส่เสริมสุขเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูง
วัยในชุมชน

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมการดูแลเอาใจใส่เสริมสุขเพิ่ม
คุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)  ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  หน้า 47  ข้อ  15 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้าน
อาชีพให้กับประชาชนตําบลซาง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านอาชีพ
ให้กับประชาชนตําบลซาง ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)  ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปีพ.ศ. 2560-2562  หน้า 43  ข้อ 3 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้
ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส  ฯลฯ ( กองสวัสดิการสังคม)  ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  หน้า 48  ข้อ  16  

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการทําเกษตรอินทรีย์
ทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชปลอดสารพิษ และลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี
ในชุมชน (กองสวัสดิการสังคม ) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2560-2562 หน้า 43  ข้อ  6 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศูนย์
เรียนรู้คลังปัญญาชุมชน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินกิจกรรมการเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวบรวมผลิตภัณฑ์มูลมังอีสานให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับตําบล(กองสวัสดิการสังคม)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  หน้้า 65  ข้อ1 
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการ
กระทําความรุนแรงต่อเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ สตรี และกลุ่มครอบครัว

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเพื่อให้ความรู้ในการรณรงค์ลด
และจัดการกระทําความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและคนในครอบครัว ฯลฯ  
(กองสวัสดิการสังคม)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
หน้า 46 ข้อ 8 

งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 180,000 บาท

1. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านซ่อมกอก   หมู่ที่ 3   
ตั้งไว้  50,000  บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน(สํานักปลัด) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
หน้า 43 ข้อ 1 
 2. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านหนองยาง   หมู่ที่  5
ตั้งไว้  50,000  บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน(สํานักปลัด)แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
หน้า 43 ข้อ 1  
3. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านดงสาร   หมู่ที่  6    
ตั้งไว้  50,000  บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน(สํานักปลัด)แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
หน้า 43 ข้อ 1   
4. อุดหนุนกลุ่มสตรีตําบลซาง  ตั้งไว้  30,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มสตรีในตําบลซาง
(กองสวัสดิการสังคม) ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 43 ข้อ 5  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 270,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬา จํานวน 220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกีฬาต้านยาเสพติด
ตําบลซาง โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นหรือกิจกรรมโครงการที่
เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.2560-2562  หน้า 50  ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 ) 

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา สําหรับเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 915,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 550,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 550,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันเรือยาวประจําปี จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันเรือยาวประจําปี เช่น 
ค่าของรางวัล ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2560-2562 หน้า63 ข้อ 3 )    

ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีลอยกระทง จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง เช่น 
ค่าของรางวัล ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 
หน้า 63 ข้อ 2 )

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมวันสําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา ฯลฯ(แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2560-2562 หน้า  97 ข้อ 1 ) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประเพณีสงกรานต์ จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ เช่น 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าของรางวัล ฯลฯ(กองการศึกษา)(แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 63 ข้อ 5 ) 

งบเงินอุดหนุน รวม 365,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 365,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 365,000 บาท

1. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านท่าสําราญ หมู่ที่ 2 
ตั้งไว้ 120,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการประเพณี
บุญบั้งไฟ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562หน้า64 ข้อ 7)
(กองการศึกษา)  
2. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านซ่อมกอก หมู่ 3  
ตั้งไว้  50,000   บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการแข่งขัน
ขับร้องสรภัญญ์(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 
หน้า 63ข้อ 6 )(กองการศึกษา)     
3. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตเทศบาลตําบลซาง  
ตั้งไว้195,000   บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดงานสืบ
สานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2560-2562 หน้า 63 ข้อ 1) (กองการศึกษา)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,170,820 บาท

งบบุคลากร รวม 1,262,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,262,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 901,800 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  สังกัดกองช่าง ใน
ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองช่าง  นักบริหารงานช่าง  นายช่างโยธา  ฯลฯ
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ของพนักงานเทศบาล  สังกัดกองช่างใน
ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองช่าง  ฯลฯ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 270,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัด
กองช่างในตําแหน่ง  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  ฯลฯ

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ  ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไปสังกัดกองช่าง  ในตําแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ธุรการ  ฯลฯ

งบดําเนินงาน รวม 886,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 296,300 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 181,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัล
ประจําปี)สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น  พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง ฯลฯ สังกัดกองช่าง   ตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง  สังกัดกองช่าง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล    สังกัดกองช่าง 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือ    การศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล  สังกัด
กองช่าง  

ค่าใช้สอย รวม 550,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ สังกัดกองช่าง  เช่น จ้างเหมาผู้ปฏิบัติ
งานไฟฟ้า  ฯลฯ  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง  ฯลฯ  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ฯลฯ  
(กองช่าง)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานต่างๆ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  เช่น  ค่าลงทะเบียนฯลฯ
  สําหรับพนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง  ฯลฯ  (กองช่าง)   

ค่าใช้จ่ายเพื่อการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชน และการวางผังชุมชน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชน  และการ
วางผังชุมชน  ในพื้นที่และที่สาธารณะ  (กองช่าง)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 280,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่น ๆ
  เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์  รถยนต์  รถจักรยานยนต์  ฯลฯ  ตั้ง
ไว้  80,000  บาท  (กองช่าง)   
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์และจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับงาน
ไฟฟ้าอัตโนมัติ   อุปกรณ์สนาม  ฯลฯ  ตั้งไว้  200,000 บาท  (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ฯลฯ  
(กองช่าง)       

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  และอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์  ฯลฯ  

งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จํานวน 22,000 บาท
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ(รายละเอียดตามราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)  จํานวน 1 เครื่อง (กองช่าง)  

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 6,820,400 บาท
งบลงทุน รวม 6,820,400 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,820,400 บาท
อาคารต่าง ๆ

ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านซางเหนือ หมู่ที่ 13 จํานวน 170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซาง
เหนือ  หมู่ที่  13  (ขนาดและรายละเอียดตามแบบกําหนด) ติดตั้งป้าย
โครงการ  ขนาด 1.20  x  2.40  เมตร  จํานวน 1 ป้าย (รายละเอียด
ตามแบบกําหนด) (กองช่าง)  ปรากฏในแผนพัฒนา  3  ปี  
พ.ศ. 2560  –  2562  (เพิ่มเติม) หน้าที่  3 ข้อที่  1

ปรับปรุงต่อเติมศูนย์บริการและพัฒนาศักยภาพของประชาชนตําบลซาง จํานวน 610,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมศูนย์บริการและพัฒนาศักยภาพ
ของประชาชนตําบลซาง (ขนาดและรายละเอียดตามแบบกําหนด) ติดตั้ง
ป้ายโครงการ  ขนาด 1.20  x  2.40  เมตร  จํานวน  1  ป้าย  
(รายละเอียดตามแบบกําหนด)  (กองช่าง)  ปรากฏในแผนพัฒนา
3 ปี  พ.ศ. 2560  –  2562  หน้าที่  67  ข้อที่  6   

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโคกบริการ  หมู่ที่  4 จํานวน 146,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านโคกบริการ  หมู่ที่  4  ขนาดถนนกว้าง   5.00  เมตร  
ยาว  64  เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร (ความหนาไม่น้อยกว่า 
0.15 เมตร) พร้อมลงงานลูกรังไหล่ทางสองข้างทาง  กว้างข้างละ 
0.50 เมตร(ตามแบบมาตรฐานกําหนด)ติดตั้งป้ายโครงการ ขนาด
1.20 x 2.40 เมตร  จํานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบกําหนด)
(กองช่าง)  ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปีพ.ศ. 2560  –  2562  
หน้าที่ 19  ข้อที่  20
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านซ่อมกอก  หมู่ที่  3 จํานวน 362,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซ่อมกอก  
หมู่ที่  3  ขนาดถนนกว้าง   4.00  เมตร  ยาว  200  เมตร  
หนาไม่น้อยกว่า  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า  800  ตารางเมตร  (ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร) 
พร้อมลงงานลูกรังไหล่ทางสองข้างทาง  กว้างข้างละ  0.50  เมตร  
(ตามแบบมาตรฐานกําหนด) ติดตั้งป้ายโครงการขนาด1.20 x 2.40  
เมตร  จํานวน  1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบกําหนด)  (กองช่าง)  
ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560 – 2562 หน้าที่  19 ข้อที่ 7

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านซ่อมกอกเหนือ  หมู่ที่  11 จํานวน 121,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านซ่อมกอก
เหนือ  หมู่ที่  11  ขนาดถนนกว้าง   4.00  เมตร  ยาว  66  เมตร 
 หนาไม่น้อยกว่า  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า  264  ตารางเมตร(ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร) พร้อมลงงาน
ลูกรังไหล่ทางสองข้างทาง  กว้างข้างละ  0.50  เมตร  (ตามแบบมาตรฐาน
กําหนด)  ติดตั้งป้ายโครงการ  ขนาด  1.20  x  2.40  เมตร  จํานวน  
1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบกําหนด)  (กองช่าง) ปรากฏในแผน
พัฒนา  
3  ปี  พ.ศ. 2560  –  2562  หน้าที่  24  ข้อที่  56        

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านซางใต้  หมู่ที่  9 จํานวน 227,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านซางใต้  
หมู่ที่  9  ขนาดถนนกว้าง   5.00  เมตร  ยาว  100  เมตร  หนาไม่
น้อยกว่า  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  
500 ตารางเมตร (ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร)พร้อมลงงาน
ลูกรังไหล่ทางสองข้างทาง  กว้างข้างละ  0.50  เมตร (ตามแบบมาตร
ฐานกําหนด)  ติดตั้งป้ายโครงการ  ขนาด  1.20 x 2.40  เมตร  
จํานวน 1  ป้าย (รายละเอียดตามแบบกําหนด)  (กองช่าง) ปรากฏ
ในแผนพัฒนา  3  ปี พ.ศ. 2560 – 2562  หน้าที่  23  ข้อที่  47

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านดงสาร  หมู่ที่  6 จํานวน 270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านดงสาร
หมู่ที่  6  ขนาดถนนกว้าง   5.00  เมตร  ยาว  119  เมตร  หนาไม่น้อย
กว่า  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
595  ตารางเมตร (ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร)   พร้อมลงงาน
ลูกรังไหล่ทางสองข้างทาง  กว้างข้างละ 0.50  เมตร (ตามแบบมาตรฐาน
กําหนด)  ติดตั้งป้ายโครงการ  ขนาด  1.20  x  2.40  เมตร  จํานวน  
1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบกําหนด)  (กองช่าง) ปรากฏในแผน
พัฒนา  
3  ปี  พ.ศ. 2560  –  2562  หน้าที่  21   ข้อที่  33

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโนนสง่า  หมู่ที่  10 จํานวน 237,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโนนสง่า  
หมู่ที่  10  ขนาดถนนกว้าง   4.00  เมตร  ยาว  130.50  เมตร  
หนาไม่น้อยกว่า  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า  522   ตารางเมตร(ความหนาไม่น้อยกว่า  0.15  เมตร ) 
พร้อมลงงานลูกรังไหล่ทางสองข้างทาง  กว้างข้างละ  0.50  เมตร  
(ตามแบบมาตรฐานกําหนด)ติดตั้งป้ายโครงการ ขนาด 1.20 x 2.40  
เมตร  จํานวน  1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบกําหนด)  (กองช่าง)  
ปรากฏในแผนพัฒนา 3  ปี พ.ศ. 2560–2562 หน้าที่  23 ข้อที่  50
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านสันกําแพง  หมู่ที่  7 จํานวน 191,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันกําแพง 
หมู่ที่  7  ขนาดถนนกว้าง  5.00 เมตร ยาว 84 เมตร หนาไม่น้อยกว่า  
0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  
420 ตารางเมตร  (ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร) 
พร้อมลงงานลูกรังไหล่ทางสองข้างทาง  กว้างข้างละ  0.50  เมตร
(ตามแบบมาตรฐานกําหนด) ติดตั้งป้ายโครงการขนาด1.20x2.40 
เมตร  จํานวน  1 ป้าย(รายละเอียดตามแบบกําหนด)  (กองช่าง)  
ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560–2562 หน้าที่ 21ข้อที่ 36

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าสําราญ หมู่ที่ 2 จํานวน 164,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าสําราญ  
หมู่ที่  2  ขนาดถนนกว้าง   4.50  เมตร  ยาว  80  เมตร  หนาไม่น้อย
กว่า  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  360  
ตารางเมตร  (ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร) พร้อมลงงานลูกรัง
ไหล่ทางสองข้างทาง  กว้างข้างละ  0.50  เมตร  (ตามแบบมาตรฐาน
กําหนด)  ติดตั้งป้ายโครงการ  ขนาด  1.20  x  2.40  เมตร  
จํานวน  1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบกําหนด)  (กองช่าง) ปรากฏใน
แผนพัฒนา  3  ปี พ.ศ. 2560  –  2562  หน้าที่  18  ข้อที่  8

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลงบ่ออีสี  บ้านสันกําแพง  หมู่ที่  7 จํานวน 216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลงบ่ออีสี  
บ้านสันกําแพง  หมู่ที่  7  ขนาดถนนกว้าง   5.00  เมตร  ยาว  95  
เมตร  หนาไม่น้อยกว่า  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า  475  ตารางเมตร (ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร)  
พร้อมลงงานลูกรังไหล่ทางสองข้างทาง  กว้างข้างละ  0.50  เมตร 
(ตามแบบมาตรฐานกําหนด)ติดตั้งป้ายโครงการขนาด1.20 x 2.40
เมตร  จํานวน 1 ป้าย(รายละเอียดตามแบบกําหนด)  (กองช่าง)  
ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2560–2562 หน้าที่ 21 ข้อที่ 36

ก่อสร้างถนนดิน  บ้านโนนสง่า  หมู่ที่  10 จํานวน 430,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนดิน  บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 10 ขนาด
ถนนกว้าง  5.00 เมตร ยาว 1,380 เมตร ลงงานถากถางและล้ม
ต้นไม้  จํานวน  2,900  ตารางเมตร  งานเสริมคันดินทางด้วยเครื่องจักร  
จํานวน  13,050  ลูกบาศก์เมตร งานลงผิวลูกรังเสริมผิวถนนพร้อม
เกลี่ยผิว จํานวน  1,560  ลูกบาศก์เมตร  ลงท่อคอนกรีตขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จํานวน 7 ท่อน ลงท่อคอนกรีตขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  0.60  x  1.00  เมตร  จํานวน  14  ท่อน พร้อม
ยาแนวรอยต่อ  ติดตั้งป้ายโครงการขนาด  1.20  x  2.40  เมตร  
จํานวน  1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบกําหนด)  (กองช่าง)  
ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560–2562 หน้าที่ 23 ข้อที่ 48

ก่อสร้างถนนลูกรัง  บ้านซ่อมกอกเหนือ  หมู่ที่  11 จํานวน 217,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังบ้านซ่อมกอกเหนือ  
หมู่ที่ 11  ขนาดถนนกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  850 เมตร 
ลงงานลูกรังพร้อมเกรดตบแต่งผิวจราจร  จํานวน  3,060  
ลูกบาศก์เมตร ติดตั้งป้ายโครงการ  ขนาด 1.20 x  2.40 เมตร  
จํานวน  1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบกําหนด)(กองช่าง)  
ปรากฏในแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ. 2560 – 2562  
หน้าที่  24  ข้อที่  57

ก่อสร้างรั้วบ่อประปา  บ้านซาง  หมู่ที่  1 จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างรั้วบ่อประปา  บ้านซาง  หมู่ที่  1  
(ขนาดและรายละเอียดตามแบบกําหนด)  (กองช่าง)  ปรากฏใน
แผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ. 2560  –  2562  หน้าที่  42  ข้อที่  44
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ก่อสร้างรางระบายนํ้าสําเร็จระบบแรงดึง  บ้านซ่อมกอกเหนือ  หมู่ที่  11 จํานวน 201,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายนํ้าสําเร็จระบบแรงดึง  
บ้านซ่อมกอกเหนือ หมู่ที่ 11 (ขนาดและรายละเอียดตามแบบกําหนด)  
ติดตั้งป้ายโครงการ  ขนาด  1.20  x  2.40  เมตร  จํานวน  1  ป้าย  
(รายละเอียดตามแบบกําหนด) (กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนา  3 ปี 
พ.ศ. 2560  –  2562  หน้าที่  24  ข้อที่  55

ก่อสร้างรางระบายนํ้าสําเร็จระบบแรงดึง  บ้านโนนสง่า  หมู่ที่  10 จํานวน 259,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายนํ้าสําเร็จระบบแรงดึง  
บ้านโนนสง่า  หมู่ที่  10  (ขนาดและรายละเอียดตามแบบกําหนด)  
ติดตั้งป้ายโครงการ  ขนาด  1.20  x  2.40  เมตร  จํานวน  1  ป้าย  
(รายละเอียดตามแบบกําหนด)(กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี  
พ.ศ. 2560 – 2562  หน้าที่  243  ข้อที่  52

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโคกบริการ  หมู่ที่  4 จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านโคกบริการ  หมู่ที่  4  หนาไม่น้อยกว่า  0.10  เมตร  
มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  323  ตารางเมตร 
พร้อมลงงานลูกรังปิดสันขอบตลอดแนว (รายละเอียดตาม
แบบกําหนด) (กองช่าง ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี  
พ.ศ. 2560  –  2562  หน้าที่  30  ข้อที่  4   

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านท่าเรือ  หมู่ที่  8 จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านท่าเรือ  
หมู่ที่  8  หนาไม่น้อยกว่า  0.10  เมตร  มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า  323 ตารางเมตรพร้อมลงงานลูกรังปิดสันขอบตลอดแนว
(รายละเอียดตามแบบกําหนด)  (กองช่าง)  ปรากฏในแผนพัฒนา 3  
ปี  พ.ศ. 2560 – 2562 หน้าที่ 31 ข้อที่ 13

ก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกถนน บ้านซาง หมู่ที่ 1 และบ้านซางเหนือ หมู่ที่ 
13

จํานวน 860,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกถนน  บ้านซาง 
 หมู่ที่  1  และบ้านซางเหนือ  หมู่ที่  13  ขนาดถนนกว้าง  5.00  เมตร  
ยาว  491  เมตร  หนาไม่น้อยกว่า  0.05  เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่เสริม
ผิวแอสฟัลท์ติกถนนไม่น้อยกว่า  2,455  ตารางเมตร (ความหนา
ไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร)  ติดตั้งป้ายโครงการขนาด 1.20 x 2.40
 เมตร  จํานวน  1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบกําหนด)  (กองช่าง)  
ปรากฏในแผนพัฒนา 3  ปี  พ.ศ. 2560 – 2562  หน้าที่  17  ข้อที่  1

ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านซ่อมกอกเหนือ  หมู่ที่  11 จํานวน 75,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านบ้านซ่อมกอก
เหนือ หมู่ที่  11 (ขนาดและรายละเอียดตามแบบกําหนด)(กองช่าง)  
ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 28 ข้อที่ 19

ขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโนนสง่า  หมู่ที่  10 จํานวน 56,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโนนสง่า  
หมู่ที่  10  ขนาดความกว้าง  1.00  เมตร  ยาว  142  เมตร  หนาไม่น้อย
กว่า  0.15  เมตร  (แบ่งเป็นสองช่วง)  หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 142  ตารางเมตร (หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร)พร้อมลงงาน
ลูกรังตลอดแนว (ตามแบบมาตรฐานกําหนด)  (กองช่าง)  ปรากฏในแผน
พัฒนา  3  ปี  พ.ศ. 2560 – 2562  หน้าที่  23  ข้อที่  51
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ขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าสําราญ หมู่ที่ 2 และบ้านท่าสําราญ
เหนือ หมู่ที่ 12

จํานวน 254,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านท่าสําราญ  หมู่ที่ 2  และบ้านท่าสําราญเหนือ  หมู่ที่ 12  
ขนาดความกว้าง 1.00  เมตร  ยาว 630 เมตร (แบ่งเป็นช่วง)  
หนาไม่น้อยกว่า  0.15  เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า  630 ตารางเมตร (ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร)  
พร้อมลงงานลูกรังตลอดแนว  (ตามแบบมาตรฐานกําหนด)  
ติดตั้งป้ายโครงการ  ขนาด  1.20  x  2.40  เมตร จํานวน 1 ป้าย  
(รายละเอียดตามแบบกําหนด)(กองช่าง)ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี  
พ.ศ. 2560  –  2562 หน้าที่  19  ข้อที่  15

สร้างคันดินกั้นขอบบ่อประปา  บ้านโนนสง่า  หมู่ที่  10 จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสร้างคันดินกั้นขอบบ่อประปา  บ้านโนนสง่า  
หมู่ที่  10 (ขนาดและรายละเอียดตามแบบกําหนด)  (กองช่าง)  
ปรากฏในแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ. 2560  –  2562 (เพิ่มเติม)
หน้าที่ 3 ข้อที่  2

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนแอสฟัลท์ติก  
ฝายนํ้าล้นท่อระบายนํ้าคอนกรีต  รางระบายนํ้า  ฯลฯ  ในเขตเทศบาลตําบล
ซาง  จํานวน  13  หมู่บ้าน

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ถนนแอสฟัลท์ติก  ฝายนํ้าล้น  ท่อระบายนํ้าคอนกรีต  
รางระบายนํ้า  ฯลฯ  ในเขตเทศบาลตําบลซาง  จํานวน  13  หมู่บ้าน  
ตั้งไว้  500,000  บาท  (กองช่าง)  ปรากฏในแผนพัฒนา  3  ปี  
พ.ศ. 2560  –  2562 หน้าที่  17 – 25

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  บ้านโคกบริการ  หมู่ที่  4 จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  บ้านโคกบริการ  หมู่
ที่  4  ขนาดถนนกว้าง  4.00  เมตร ยาว  450  เมตร  ลงงานลูกรังพร้อม
ตบแต่งผิวจราจร  จํานวน  1,429  ลูกบาศก์เมตร  (กองช่าง)  ปรากฏใน
แผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ. 2560  –  2562  หน้าที่  20  ข้อที่  23  

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  บ้านซางใต้  หมู่ที่  9 จํานวน 205,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  บ้านซางใต้  
หมู่ที่  9  ขนาดถนนกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  2,900  เมตร  ลงงาน
ลูกรังพร้อมเกรดตบแต่งผิวจราจร  จํานวน  2,900  ลูกบาศก์เมตร  
ติดตั้งป้ายโครงการ  ขนาด  1.20  x  2.40  เมตร  จํานวน  1  ป้าย  
(รายละเอียดตามแบบกําหนด)(กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี  
พ.ศ. 2560 – 2562  หน้าที่  23  ข้อที่  46

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  บ้านหนองยาง  หมู่ที่  5 จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  บ้านหนองยาง  
หมู่ที่  5 ขนาดถนนกว้าง  4.00 เมตร  ยาว 2,000  เมตร ลงงานลูกรัง
พร้อมเกรดตบแต่งผิวจราจร จํานวน  2,103 ลูกบาศก์เมตร ติดตั้งป้าย
โครงการ  ขนาด  1.20  x  2.40  เมตร  จํานวน  1  ป้าย  
(รายละเอียดตามแบบกําหนด)(กองช่าง)ปรากฏในแผนพัฒนา 3ปี  
พ.ศ. 2560  –  2562  หน้าที่  20  ข้อที่  29

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายดอนปู่ตา – วัดป่าธรรมิกาวาส  บ้านซางใต้  
หมู่ที่  9

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ดอนปู่ตา – วัดป่า ธรรมิกาวาส  บ้านซางใต้  หมู่ที่  9  ขนาดถนน
กว้าง  4.00  เมตร  ยาว 700  เมตร ลงงานลูกรังพร้อมเกรดตบแต่ง
ผิวจราจร  จํานวน  1,429  ลูกบาศก์เมตร  (กองช่าง) ปรากฏในแผน
พัฒนา  3  ปี  พ.ศ. 2560  –  2562  หน้าที่  23  ข้อที่  46 
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ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายป่าช้า  บ้านท่าสําราญเหนือ  หมู่ที่  12 จํานวน 64,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายป่าช้า  
บ้านท่าสําราญเหนือ     หมู่ที่  12  ขนาดถนนกว้าง  4.00  เมตร  
ยาว  460  เมตร  ลงงานลูกรังพร้อมเกรดตบแต่งผิวจราจร  
จํานวน  920  ลูกบาศก์เมตร     (กองช่าง)  ปรากฏในแผนพัฒนา  
3  ปี  พ.ศ. 2560  –  2562  หน้าที่  25  ข้อที่  62

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายสี่แยกดอนเสียด – ลํานํ้าฮี้  บ้านซาง  หมู่ที่  
1

จํานวน 128,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายสี่แยก
ดอนเสียด – ลํานํ้าฮี้  บ้านซาง  หมู่ที่  1 ขนาดถนน
กว้าง  4.00  เมตรยาว  1,500  เมตร   ลงงานลูกรังพร้อม
เกรดตบแต่งผิวจราจร  จํานวน   1,800  ลูกบาศก์เมตร 
ติดตั้งป้ายโครงการ  ขนาด 1.20 x 2.40  เมตร  จํานวน 1 ป้าย  
(รายละเอียดตามแบบกําหนด)  (กองช่าง)ปรากฏในแผนพัฒนา 
3 ปี  พ.ศ.2560 – 2562 หน้าที่ 17 ข้อที่ 5

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองท่มน้อย  บ้านซางใต้  หมู่ที่  9 จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองท่มน้อย  
บ้านซางใต้  หมู่ที่  9  ขนาดถนนกว้าง  8.00  เมตร  ยาว  350  เมตร 
ลงงานลูกรังพร้อมเกลี่ยตบแต่งผิวจราจร  จํานวน  834  ลูกบาศก์เมตร  
(กองช่าง)  ปรากฏในแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ. 2560 – 2562  
หน้าที่  23  ข้อที่  46

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังฝายบน  บ้านซาง  หมู่ที่  1 จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังฝายบน  
บ้านซาง  หมู่ที่  1  ขนาดถนนกว้าง    8.00  เมตร  ยาว  400  เมตร  
ลงงานลูกรังพร้อมเกลี่ยตบแต่งผิวจราจร  จํานวน  834  ลูกบาศก์เมตร  
(กองช่าง)  ปรากฏในแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ. 2560  –  2562  
หน้าที่  17  ข้อที่  5

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 3,661,120 บาท

งบบุคลากร รวม 651,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 651,120 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 555,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง  สังกัดกองช่าง  ตําแหน่ง  พนักงานผลิต
นํ้าประปา  ฯลฯ 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  สังกัดกอง
ช่าง  ตําแหน่ง  พนักงานผลิตนํ้าประปา  ฯลฯ  

งบดําเนินงาน รวม 2,580,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,250,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เช่น จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานประปา ฯลฯ
 (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือบํารุงรักษาในกิจการประปา  ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการซ่อมแซมกิจการประปา  (กองช่าง) 

ค่าวัสดุ รวม 550,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารกรองนํ้า  สารส้ม  คลอรีน  ฯลฯ  (กองช่าง)  
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วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมาตรวัดนํ้า  และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ  สําหรับติดตั้ง
มาตรวัดนํ้าใหม่และเปลี่ยนตัวที่ชํารุด  ฯลฯ  (กองช่าง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 780,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 780,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของกิจการประปา  (กองช่าง)
งบลงทุน รวม 180,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 180,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบนํ้าแบบซัมเมิส จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบนํ้าแบบซัมเมิส ขนาด  1.5  HP พร้อมตู้ควบ
คุม  จํานวน  2  ชุด (กองช่าง) 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า ชนิด 1 เฟส ขนาด 2 HP จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดซื้อมอเตอร์ไฟฟ้าชนิด 1 เฟส ขนาด 2 HP จํานวน  2 ตัว 
(กองช่าง)

จัดซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า ชนิด 3 เฟส ขนาด 3 HP จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจัดซื้อมอเตอร์ไฟฟ้าชนิด 3 เฟส ขนาด 3 HP จํานวน  4 ตัว 
(กองช่าง)

งบเงินอุดหนุน รวม 250,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 250,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 250,000 บาท

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ  
เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเข้าประปา
บ้านซาง  หมู่ที่  1 (กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนา 3  ปี  
พ.ศ. 2560 – 2562 (เพิ่มเติม)หน้าที่  3 ข้อที่  3

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,814,090 บาท

งบกลาง รวม 11,814,090 บาท
งบกลาง รวม 11,814,090 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้าง
ตามสิทธิ (สํานักปลัด)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,842,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตตําบลซาง ตามโครงการสร้างหลัก
ประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม)   

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,496,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิการในเขตตําบลซาง ตามโครงการสนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ(กองสวัสดิการ
สังคม)     

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตตําบลซาง คน
ละ 500 บาท/เดือน (กองสวัสดิการสังคม)   
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สํารองจ่าย จํานวน 400,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินและภัยพิบัติต่างๆ ฯลฯภายในตําบล
ซาง(สํานักปลัด)  

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 362,470 บาท
1. เงินสมทบกองทุุนหลักประกันสุขภาพตําบลซาง (124000) 
ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบลซาง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  
2. เงินสมทบเงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชนตําบลซาง(123000) 
ตั้งไว้  100,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเศรษฐกิจ
ชุมชนตําบลซาง(กองสวัสดิการสังคม)
3. เงินช่วยพิเศษ(111200) ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินช่วยพิเศษ (เงินค่าทําศพ) ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา
พนักงานจ้าง ที่เสียชีวิต ตามที่ระเบียบหรือกฎหมายหรือหนังสือ
สั่งการกําหนด ฯลฯ(สํานักปลัด)      
4. เงินสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาล  ตั้งไว้ 32,470 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาล (สํานักปลัด)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 393,620 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(กบท.)สํานักปลัด
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