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ยินดีตอนรับ เจาหนาที่วิเคราะห เทศบาลตําบลปาซาง
[ขณะนี้ ดําเนินการในปงบประมาณ 2563]
เปลี่ยนปงบประมาณ (/selectYear.jsp)

 รายงานการดําเนินโครงการ [ปงบประมาณ 2563]
ชื่อโครงการตาม
แผน

ชื่อรายการงบ
ประมาณประจําป

งบตามขอ
บัญญัต/ิ
เทศบัญญัติ

ลงนามสัญญา

เบิกจาย

คงเหลือ

ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
1. โครงการอบรม
เกี่ยวกับงานวิชาการ
แกไข

2. โครงการ
สนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถาน
ศึกษา

แกไข

2.คาใชจายตาม
โครงการอบรมเกี่ยว
กับงานวิชาการ

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

1.คาใชจายตาม
โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

1,691,950.00

0.00

811,900.00

880,050.00

3. โครงการสงเสริม
การทํางานของ
นักเรียน นักศึกษา
ชวงปดภาคเรียน

2.โครงการสงเสริม
การทํางานของ
นักเรียน นักศึกษา
ชวงปดภาคเรียน

30,000.00

0.00

27,800.00

2,200.00

3.โครงการอบรม
พัฒนาเด็ก เยาวชน
และประชาชนตําบล
ปาซาง

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

คาอาหารเสริม (นม)

1,872,341.00

189,681.92

859,697.54

822,961.54

2.อุดหนุนโรงเรียน
บานแมคี-หนองออ

35,000.00

0.00

0.00

35,000.00

1.อุดหนุนโรงเรียน
บานปาซาง (ซาง
ดรุณานุสาสน)

35,000.00

0.00

0.00

35,000.00

3.อุดหนุนโรงเรียน
บานใหมสามัคคี

35,000.00

0.00

0.00

35,000.00

3.อุดหนุนโรงเรียน
บานใหมสามัคคี

35,000.00

0.00

0.00

35,000.00

1.อุดหนุนโรงเรียน
สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานใน
พื้นที่ตําบลปาซาง

3,004,000.00

0.00

1,242,100.00

1,761,900.00

1.อุดหนุนสํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัด
เชียงราย

5,000.00

0.00

0.00

5,000.00

20,000.00

0.00

10,000.00

10,000.00

แกไข

4. โครงการอบรม
พัฒนาเด็กและ
เยาวชนตําบล
ปาซาง

แกไข

5. โครงการ
สนับสนุน อาหาร
เสริม (นม)
แกไข

6. โครงการอบรม
คายวิชา่การ
แกไข

7. โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง
แกไข

8. โครงการคาย
ภาษาจีนสูประชาคม
อาเซี่ยน

แกไข

9. โครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน
ตามแนวพระ
ราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียง

แกไข

10. โครงการอาหาร
กลางวันสําหรับเด็ก
นักเรียนในสังกัด
สพฐ. ในพื้นที่ตําบล
ปาซาง

แกไข

11. โครงการผาตัด
ทําหมันสุนัขและ
แมว ที่ไมมีเจาของ
แกไข

12. โครงการอบรม
หมอหมูบานในพระ
ราชประสงค บาน
รองคี หมูที่ 1
แกไข

01.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบาน
รองคี หมูที่ 1

13. โครงการ
สืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม
บานรองคี หมูที่ 1

01.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบาน
รองคี หมูที่ 1

20,000.00

0.00

10,000.00

10,000.00

02.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบาน
ปาซาง หมูที่ 2

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

03.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบาน
ปาซาง หมูที่ 3

20,000.00

0.00

6,000.00

14,000.00

04.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบาน
แมสลองใน หมูที่ 4

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

04.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบาน
แมสลองใน หมูที่ 4

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

05.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบาน
ปางปูเลย หมูที่ 5

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

06.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบาน ปา
หา หมูที่ 6

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

07.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบาน
แมคี หมูที่ 7

20,000.00

0.00

6,000.00

14,000.00

แกไข

14. โครงการ
สืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม
บานปาซาง หมูที่ 2
แกไข

15. โครงการ
สืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม
บานปาซาง หมูที่ 3
แกไข

16. โครงการอบรม
หมอหมูบานในพระ
ราชประสงค บานแม
สลองใน หมูที่ 4
แกไข

17. โครงการ
สืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม
บานแมสลองใน หมู
ที่ 4

แกไข

18. โครงการอบรม
หมอหมูบานในพระ
ราชประสงค บาน
ปางปูเลย หมูที่ 5
แกไข

19. โครงการ
สืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม
บานปาหา หมูที่ 6
แกไข

20. โครงการ
สืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม
บานแมคี หมูที่ 7
แกไข

21. โครงการ
สืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม
บานศรียางมูล หมูที่

08.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบาน ศรี
ยางมูล หมูที่ 8

20,000.00

0.00

6,000.00

14,000.00

09.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบาน
แมคี หมูที่ 9

20,000.00

0.00

6,000.00

14,000.00

10.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบาน
ใหมพัฒนา หมูที่
10

20,000.00

0.00

8,000.00

12,000.00

10.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบาน
ใหมพัฒนา หมูที่
10

20,000.00

0.00

8,000.00

12,000.00

10.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบาน
ใหมพัฒนา หมูที่
10

20,000.00

0.00

8,000.00

12,000.00

11.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบาน
หนองออ หมูที่ 11

20,000.00

0.00

6,000.00

14,000.00

12.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบาน
สันคือ หมูที่ 12

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

13.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบาน ปา
ดู หมูที่ 13

20,000.00

0.00

10,000.00

10,000.00

แกไข

8

22. โึครงการ
สืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม
บานแมคี หมูที่ 9
แกไข

23. โครงการอบรม
หมอหมูบานในพระ
ราชประสงค บาน
ใหมพัฒนา หมูที่
10

แกไข

24. โครงการ
สืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม
บานใหมพัฒนา หมู
ที่ 10

แกไข

25. โครงการพัฒนา
สุขาภิบาลโรงเรียน
และชุมชน ของ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี บาน
ใหมพัฒนา หมูที่
10

แกไข

26. โครงการ
สืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม
บานหนองออ หมูที่
11

แกไข

27. โครงการ
สืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม
บานสันคือ หมูที่ 12
แกไข

28. โครงการอบรม
หมอหมูบานในพระ
ราชประสงค บานปา
ดู หมูที่ 13
แกไข

29. โครงการสง
เสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม
และเด็ก ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ
ดาฯ สยามบรมราช
กุมารี บานปาดู หมู
ที่ 13

13.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบาน ปา
ดู หมูที่ 13

20,000.00

0.00

10,000.00

10,000.00

14.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบาน
แมสลอง หมูที่ 14

20,000.00

0.00

8,000.00

12,000.00

14.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบาน
แมสลอง หมูที่ 14

20,000.00

0.00

8,000.00

12,000.00

15.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบาน ปา
เมี้ยง หมูที่ 15

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

15.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบาน ปา
เมี้ยง หมูที่ 15

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

15.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบาน ปา
เมี้ยง หมูที่ 15

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

1.โครงการควบคุม
ปองกันโรคพิษสุนัข
บา

100,000.00

54,978.00

2,925.00

42,097.00

แกไข

30. โครงการอบรม
หมอหมูบานในพระ
ราชประสงค บานแม
สลอง หมูที่ 14
แกไข

31. โครงการ
สืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม
บานแมสลอง หมูที่
14

แกไข

32. โครงการอบรม
หมอหมูบานในพระ
ราชประสงค บานปา
เมี้ยง หมูที่ 15
แกไข

33. โครงการ
สืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม
บานปาเมี้ยง หมูที่
15

แกไข

34. โครงการสง
เสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม
และเด็ก ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ
ดาฯ สยามบรมราช
กุมารี บานปาเมี้ยง
หมูที่15

แกไข

35. โครงการ
ควบคุมปองกันโรค
พิษสุนัขบา
แกไข

36. โครงการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ
ดาฯสยามบรมราชสุ
ดาฯ สยามบรมราช
กุมารี บานรองคี หมู
ที่ 1

01.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบาน
รองคี หมูที่ 1

20,000.00

0.00

10,000.00

10,000.00

02.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบาน
ปาซาง หมูที่ 2

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

03.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบาน
ปาซาง หมูที่ 3

20,000.00

0.00

6,000.00

14,000.00

03.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบาน
ปาซาง หมูที่ 3

20,000.00

0.00

6,000.00

14,000.00

04.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบาน
แมสลองใน หมูที่ 4

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

05.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบาน
ปางปูเลย หมูที่ 5

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

แกไข

37. โครงการ
ควบคุมโรคหนอน
พยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราช
สุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี บาน
ปาซาง หมูที่ 2
แกไข

38. โครงการอบรม
หมอหมูบานในพระ
ราชประสงค บาน
ปาซาง หมูที่ 3
แกไข

39. โครงการ
ควบคุมโรคหนอน
พยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราช
สุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี บาน
ปาซาง หมูที่ 3
แกไข

40. โครงการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ
ดาฯสยามบรมราชสุ
ดาฯ สยามบรมราช
กุมารี บานแมสลอง
ใน หมูที่ 4
แกไข

41. โครงการ
สืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม
บานปางปูเลย หมู
ที่5

แกไข

42. โครงการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ
ดาฯสยามบรมราชสุ
ดาฯ สยามบรมราช
กุมารี บานปางปูเลย
หมูที่ 5

05.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบาน
ปางปูเลย หมูที่ 5

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

06.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบาน ปา
หา หมูที่ 6

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

06.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบาน ปา
หา หมูที่ 6

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

07.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบาน
แมคี หมูที่ 7

20,000.00

0.00

6,000.00

14,000.00

07.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบาน
แมคี หมูที่ 7

20,000.00

0.00

6,000.00

14,000.00

08.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบาน ศรี
ยางมูล หมูที่ 8

20,000.00

0.00

6,000.00

14,000.00

08.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบาน ศรี
ยางมูล หมูที่ 8

20,000.00

0.00

6,000.00

14,000.00

09.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบาน
แมคี หมูที่ 9

20,000.00

0.00

6,000.00

14,000.00

แกไข

43. โครงการอบรม
หมอหมูบานในพระ
ราชประสงค บานปา
หา หมูที่ 6
แกไข

44. โครงการ
ควบคุมโรคหนอน
พยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราช
สุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี บานปาหา
หมูที่ 6

แกไข

45. โครงการอบรม
หมอหมูบานในพระ
ราชประสงค บานแม
คี หมูที่ 7

แกไข

46. โครงการ
ควบคุมโรคหนอน
พยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราช
สุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี บานแมคี
หมูที่ 7

แกไข

47. โครงการอบรม
หมอหมูบานในพระ
ราชประสงค บานศรี
ยางมูล หมูที่ 8
แกไข

48. โครงการ
ควบคุมโรคหนอน
พยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราช
สุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี บานศรี
ยางมูล หมูที่ 8
แกไข

49. โครงการอบรม
หมอหมูบานในพระ
ราชประสงค บานแม
คี หมูที่ 9

แกไข

50. โครงการ
ควบคุมโรคหนอน
พยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราช
สุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี บานแมคี
หมูที่ 9

09.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบาน
แมคี หมูที่ 9

20,000.00

0.00

6,000.00

14,000.00

11.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบาน
หนองออ หมูที่ 11

20,000.00

0.00

6,000.00

14,000.00

11.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบาน
หนองออ หมูที่ 11

20,000.00

0.00

6,000.00

14,000.00

12.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบาน
สันคือ หมูที่ 12

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

12.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบาน
สันคือ หมูที่ 12

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

13.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบาน ปา
ดู หมูที่ 13

20,000.00

0.00

10,000.00

10,000.00

14.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบาน
แมสลอง หมูที่ 14

20,000.00

0.00

8,000.00

12,000.00

แกไข

51. โครงการอบรม
หมอหมูบานในพระ
ราชประสงค บาน
หนองออ หมูที่ 11
แกไข

52. โครงการ
ควบคุมโรคหนอน
พยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราช
สุดา ฯ สยามบรมรา
กุมารี บานหนองออ
หมูที่ 11

แกไข

53. โครงการอบรม
หมอหมูบานในพระ
ราชประสงค บานสัน
คือ หมูที่ 12
แกไข

54. โครงการ
ควบคุมโรคหนอน
พยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราช
สุดา ฯ สยามบรมรา
กุมารี บานสันคือ
หมูที่ 12

แกไข

55. โครงการ
สืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม
บานปาดู หมูที่ 13
แกไข

56. โครงการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ
ดาฯสยามบรมราชสุ
ดาฯ สยามบรมราช
กุมารี บานแมสลอง
หมูที่ 14

แกไข

57. โครงการ
ปองกันและแกไข
ปญหาความรุนแรง
ตอเด็กสตรี

2.โครงการปองกัน
และแกไขปญหา
ความรุนแรงตอเด็ก
และสตรี

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

3.โครงการสงเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

5.โครงการเวที
ประชาคมทองถิ่น

30,000.00

0.00

12,190.00

17,810.00

1.โครงการ
ครอบครัวเขมแข็ง

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

1.โครงการอบรม
อาชีพเสริมระยะสั้น
ใหแกสมาชิกกลุม
พัฒนาสตรีตําบล
ปาซาง และผูที่
สนใจ

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

3.โครงการอบรม
อาชีพเสริมระยะสั้น
ใหแกผูปวยเอดส ผู
ดูแลผูปวยเอดส
และผูที่สนใจ

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

2.โครงการอบรม
อาชีพเสริมระยะสั้น
ใหแกผูพิการ ผูดูแล
ผูพิการ และผูที่
สนใจ

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

4.โครงการอบรม
อาชีพเสริมระยะสั้น
ใหแกสมาชิกกลุมผู
สูงอายุ และผูที่
สนใจในตําบลปา
ซาง

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

1.อุดหนุนคณะ
กรรมการพัฒนาสตรี
อําเภอแมจัน

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

แกไข

58. โครงการสง
เสริมเศรษฐกิจพอ
เพียง

แกไข

59. โครงการเวที
ประชาคมทองถิ่น
แกไข

60. โครงการ
ครอบครัวเขมแข็ง
แกไข

61. โครงการอบรม
อาชีพเสริมระยะสั้น
ใหแกกลุมพัฒนา
สตรี ต.ปาซาง และ
ผูที่สนใจ ในตําบล
ปาซาง

แกไข

62. โครงการอบรม
อาชีพเสริมระยะสั้น
ใหแก ผูปวยเอดส
และผูที่สนใจ
แกไข

63. โครงการอบรม
อาชีพเสริมระยะสั้น
ใหแกผูพิการและผู
สนใจ

แกไข

64. โครงการอบรม
อาชีพเสริมระยะสั้น
ใหแกผูสูงอายุและผู
ที่สนใจในตําบล
ปาซาง

แกไข

65. โครงการสง
เสริมสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมในการ
พัฒนาบทบาทและ
พัฒนาศักยภาพสตรี
และเครือขายสตรี
อ.แมจัน

แกไข

66. โครงการ
แขงขันทักษะ
วิชาการและ
สมรรถภาพทางดาน
รางกายศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

1.โครงการแขงขัน
ทักษะวิชาการและ
สมรรถภาพทางดาน
รางกายศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

2.โครงการแขงขัน
กีฬาเพื่อความ
ปรองดอง

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

16,396,800.00

0.00

10,184,000.00

6,212,800.00

เบี้ยยังชีพคนพิการ

4,320,000.00

0.00

2,347,200.00

1,972,800.00

660,000.00

0.00

74,500.00

585,500.00

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

15,000.00

แกไข

67. โครงการ
แขงขันกีฬาเพื่อ
ความปรองดอง
แกไข

68. โครงการ
สนับสนุนการสราง
หลักประกันรายได
(เบี้ยยังชีพ)ใหแกผู
สูงอายุ

แกไข

69. โครงการ
สนับสนุนสวัสดิการ
ทางสังคม (เบี้ย
ยังชีพ)ใหแกผูพิการ
หรือทุพพลภาพ
แกไข

70. โครงการชวย
เหลือสงเคราะหเบี้ย
ยังชีพผูติดเชื้อเอดส

เบี้ยยังชีพผูปวย
เอดส

แกไข

71. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพสถาน
ที่กลางเพื่อเปนศูนย
ปฎิบัติการรวมใน
การชวยเหลือ
ประชาชนของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ระดับ
อําเภอ (อําเภอ
แมจัน)

1.อุดหนุนเทศบาล
ตําบลจันจวา

แกไข

ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชนและสังคม ดานการรักษาความสงบ เรียบรอย
72. โครงการ
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด
แกไข

2.โครงการปองกัน
และแกไขปญหายา
เสพติด

15,000.00

0.00

73. โครงการ
รณรงคปองกันและ
แกไขปญหาอุบัติ
เหตุและรักษาความ
สงบเรียบรอยและ
จัดระเบียบจราจรใน
เทศบาลปใหม

1.โครงการณรงค
ปองกันและแกไข
ปญหาอุบัติเหตุและ
รักษาความสงบ
เรียบรอยในชวง
เทศกาลปใหม
2563

30,000.00

0.00

6,576.00

23,424.00

2.โครงการรณรงค
ปองกันและแกไข
ปญหาอุบัติเหตุและ
รักษาความสงบ
เรียบรอยในชวง
เทศกาลสงกรานต
ป 2563

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

1.โครงการปองกัน
และแกไขปญหาภัย
หนาว

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

3.โครงการฝกอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
อป.พร.

200,000.00

0.00

0.00

200,000.00

4.โครงการฝกอบรม
การปองกันไฟปา
และหมอกควัน

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

3.โครงการอบรมให
ความรูเรื่องการ
ทะเบียนราษฎรและ
สัญชาติ

12,000.00

0.00

0.00

12,000.00

4.โครงการปกปอง
สถาบันและเสริม
สรางความ
ปรองดอง
สมานฉันท

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

2.คาใชจายในการ
ดําเนินการเลือกตั้ง

500,000.00

0.00

0.00

500,000.00

2.คาใชจายตาม
โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานการคลัง

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

แกไข

74. โครงการ
รณรงคปองกันและ
แกไขปญหาอุบัติ
และรักษาความสงบ
เรียบรอย และจัด
ระเบียบจราจรใน
เทศสงกรานต
แกไข

75. โครงการ
ปองกันและแกไข
ปญหาภัยหนาว
แกไข

76. โครงการฝก
อบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพอป.พร
แกไข

77. โครงการฝก
อบรมปองกันไฟฟา
และหมอกควัน
แกไข

78. โครงการอบรม
ใหความรูเรื่อง
ทะเบียนราษฎรและ
สัญชาติ

แกไข

ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร
79. โครงการ
ปกปองสถาบันและ
เสริมสรางความ
ปรองดอง
สมานฉันท
แกไข

80. โครงการจัดการ
เลือกตั้ง

แกไข

81. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานคลัง
แกไข

82. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ชําระภาษี

แกไข

83. โครงการ
สนับสนุนการดําเนิน
งานการจัดการระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร
(e-LAAS))
แกไข

84. โครงการเผย
แพรประชาสัมพันธ
การจัดเก็บภาษี

4.โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ชําระภาษี

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

3.คาใชจายตาม
โครงการการ
สนับสนุนการดําเนิน
งานการจัดทําระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร
(e-LAAS)

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

5.โครงการเผยแพร
ประชาสัมพันธการ
จัดเก็บภาษี

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

6.โครงการจัดทํา
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน
ประจําป 2563

120,000.00

0.00

0.00

120,000.00

7.คาใชจายในการ
รับ-สงเสด็จ

40,000.00

0.00

5,080.00

34,920.00

6.โครงการอบรม
จริยธรรมของผูดํารง
ตําแหนงทางการ
เมือง ขาราชการ
หรือเจาหนาที่ของ
รัฐ

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

1.คาใชจายในการ
จัดกิจกรรมวัน
เทศบาล

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

8.คาใชจายในการ
จัดงานรัฐพิธีและวัน
สําคัญตาง ๆ

100,000.00

0.00

23,290.00

76,710.00

1.อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอ
แมจัน

55,000.00

0.00

45,000.00

10,000.00

2.อุดหนุนกิ่งกาชาด
อําเภอแมจัน

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

1.อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอ
แมจัน

55,000.00

0.00

45,000.00

10,000.00

แกไข

85. โครงการจัดทํา
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน
ประจําปงบประมาณ
แกไข

2563

86. โครงการรับ-สง
เสด็จ

แกไข

87. โครงการอบรม
จริยธรรมของผูดํารง
ตําแหนงทางการ
เมืองขาราชการของ
รัฐหรือเจาหนาที่
ของรัฐ

แกไข

88. โครงการจัด
กิจกรรมวันเทศบาล
แกไข

89. โครงการจัดงาน
รัฐพิธีและวันสําคัญ
ตาง ๆ

แกไข

90. อุดหนุนศูนย
ปฎิบัติการปองกัน
และปราบปรามยา
เสพติดอําเภอแมจัน
แกไข

91. อุดหนุนกิ่ง
กาชาด อ.แมจัน
แกไข

92. อุดหนุน
ที่ทําการปกครอง
อ.แมจัน

แกไข

93. โครงการ
วางแผนและ
ปรับปรุงผังเมือง
รวมเมือง/ชมชนและ
การวางผังชุมชน
แกไข

94. โครงการจัดทํา
แนวเขตการ
ปกครอง

แกไข

95. โครงการอบรม
การบริหารจัดการ
และบํารุงรักษา
ระบบประปา

3.คาใชจายตาม
โครงการวางแผน
และปรับปรุง
ผังเมืองรวม/ชุมชน
และการวางผัง
ชุมชน

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

4.คาใชจายตาม
โครงการจัดทําแนว
เขตการปกครอง
เทศบาลตําบล
ปาซาง

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

5.โครงการอบรม
บริหารจัดการและ
การบํารุงรักษาระบบ
ประปา

40,000.00

0.00

0.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

แกไข

96. โครงการ
ปรับปรุง บํารุง
รักษาถนน คู คลอง
การดูแลสิ่งแวดลอม
ตามภารกิจถายโอน
แกไข

2.คาใชจายตาม
โครงการปรบปรุง
บํารุง รักษา ถนน คู
คลอง การดูแลสิ่ง
แวดลอม ตาม
ภารกิจถายโอน

ยุทธศาสตรดานการวางแผนสงเสริมการลงทุนและการทองเที่ยว
97. โครงการรวม
งานของดีอําเภอ
แมจัน

แกไข

4.โครงการรวมจัด
งานของดีอําเภอ
แมจัน

20,000.00

ยุทธศาสตรดานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
98. โครงการสง
เสริมวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น
และวันสําคัญของ
ชาติ

แกไข

99. โครงการ
สืบสานประเพณี
มนัสการและสรงนํ้า
พระะธาตุดอยตุง

1.คาใชจายตาม
โครงการสงเสริม
วัฒนธรรม ประเพณี
ทองถิ่นและวัน
สําคัญของชาติ

100,000.00

0.00

1,440.00

98,560.00

1.อุดหนุนสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

2.อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมตําบล
ปาซาง

90,000.00

0.00

0.00

90,000.00

2.อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมตําบล
ปาซาง

90,000.00

0.00

0.00

90,000.00

แกไข

100. โครงการ
สืบสานประเพณีแห
พระตําบลปาซาง
แกไข

101. โครงการ
สืบสานประเพณีเขา
พรรษาตําบลปาซาง
แกไข

102. โครงการ
บรรพชาสามเณร
และบวชศิลจาริณี
ภาคฤดุรอน

3.อุดหนุนวัดสันคือ

40,000.00

0.00

0.00

40,000.00

คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม

523,469.00

0.00

0.00

523,469.00

25.โครงการ
กอสรางถนน คสล.
ซอย 8/1 บานรองคี
หมูที่ 1

173,800.00

173,000.00

0.00

800.00

24.โครงการ
กอสรางถนน
คสล.ซอย 4/3 บาน
รองคี หมูที่ 1

177,400.00

0.00

177,000.00

400.00

01.โครงการ
ปรับปรุงศาลา
อเนกประสงคประจํา
หมูบาน บานปาซาง
หมูที่ 2

154,500.00

0.00

0.00

154,500.00

02.โครงการ
กอสรางรางระบาย
นํ้า คสล.พรอมฝา
ปด ซอยจันทรฉาย
บานปาซาง หมูที่ 2

53,800.00

0.00

52,500.00

1,300.00

03.โครงการ
กอสรางรางระบาย
นํ้า คสล.พรอมฝา
ปด ซอยรมไทร
บานปาซาง หมูที่ 2

202,000.00

0.00

198,500.00

3,500.00

04.โครงการ
กอสรางรางระบาย
นํ้า คสล.พรอมฝา
ปด ถนนสายหนาวัด
บานปาซาง หมูที่ 3

119,400.00

116,000.00

0.00

3,400.00

แกไข

ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
103. โครงการ
ปรับปรุง อาคาร
สํานักงานเทศบาล
ตําบลปาซาง
แกไข

104. โครงการกอ
สรางถนนคสล.ซอย
8/1 บานรองคี หมูที่
1

แกไข

105. โครงการ
กอสรางถนน
คสล.ซอย 4/3 บาน
รองคี หมูที่ 1
แกไข

106. โครงการ
ปรับปรุงศาลา
อเนกประสงคประจํา
หมูบาน บานปาซาง
หมูที่ 2

แกไข

107. โครงการ
กอสรางรางระบาย
นํ้า คสล.พรอมฝา
ปด ซอยจันทรฉาย
บานปาซาง หมูที่ 2
แกไข

108. โครงการ
กอสรางรางระบาย
นํ้า คสล.พรอมฝา
ปด ซอยรมไทร
บานปาซาง หมูที่ 2
แกไข

109. กอสรางราง
ระบายนํ้า
คสล.พรอมฝาปด
ถนนหนาวัดปาซาง
บานปาซาง หมูที่ 3
แกไข

110. โครงการ
กอสรางรางระบาย
นํ้า คสล.พรอมฝา
ปด จากบานนายใจ
ติ๊บซางแสน ถึงบาน
นายอนันต วงคษา
รัตน บานปาซาง หมู

05.โครงการ
กอสรางรางระบาย
นํ้า คสล.พรอมฝา
ปด บานปาซาง หมู
ที่ 3

55,100.00

53,000.00

0.00

2,100.00

07.โครงการ
กอสรางรางระบาย
นํ้า คสล.พรอมฝา
ปด ซอย 7 บานแม
สลองใน หมูที่ 4

60,900.00

0.00

59,500.00

1,400.00

26.โครงการ
กอสรางถนน
คสล.ซอยคลอง
ชลประทาน บานแม
สลองใน หมูที่ 4

195,500.00

0.00

0.00

195,500.00

06.โครงการ
กอสรางรางระบาย
นํ้า คสล.พรอมฝา
ปด ซอย 6 บานแม
สลองใน หมูที่ 4

43,100.00

0.00

42,000.00

1,100.00

92,000.00

0.00

90,000.00

2,000.00

แกไข

08.โครงการ
กอสรางรางระบาย
นํ้า คสล.พรอมฝา
ปด ซอย 8 บานแม
สลองใน หมูที่ 4

115. โครงการ
กอสรางศาลา
อเนกประสงค (บาน
โคงงาม) บานปางปู
เลย หมูที่ 5

09.โครงการ
กอสรางศาลา
อเนกประสงค (บาน
โคงงาม) บานปางปู
เลย หมูที่ 5

333,000.00

0.00

0.00

333,000.00

27.โครงการ
กอสราง ถนน
คสล.ซอยบานพัก
อานนท บานปาหา
หมูที่ 6

104,400.00

103,500.00

0.00

900.00

12.โครงการ
ปรับปรุงศาลา
อเนกประสงคประจํา
หมูบาน บานแมคี
หมูที่ 7

151,800.00

0.00

0.00

151,800.00

ที่ 3

แกไข

111. โครงการกอ
สรางถนนคสล.บาน
แมสลองใน หมูที่ 4
ซอย 7 เชื่อมตําบล
ศรีคํ้า บานแมสลอง
ใน หมูที่ 4
แกไข

112. โครงการ
กอสรางถนน
คสล.ซอยคลอง
ชลประทาน ซอย
12 บานแมสลองใน
หมูที่ 4

แกไข

113. โครงการ
กอสรางรางระบาย
นํ้า คสล. ซอย 6
บานแมสลองใน หมู
ที่ 4

แกไข

114. โครงการ
กอสรางรางระบาย
นํ้า คสล. ซอย 8
บานแมสลองใน หมู
ที่ 4

แกไข

116. โครงการ
กอสรางถนนซอย
บานพักอานนท บา่
นปาหา หมูที่ 6
แกไข

117. โครงการ
ปรับปรุงศาลา
อเนกประสงคประจํา
หมูบานแมคี หมูที่ 7
แกไข

118. โครงการ
กอสรางถนน คสล.
ซอยพอบานหมูบาน
แมคี หมูที่ 7

28.โครงการ
กอสรางถนน
คสล.ซอยพอบาน
บานแมคี หมูที่ 7

57,000.00

56,500.00

0.00

500.00

11.โครงการเจาะบอ
บาดาล บานแมคี
หมูที่ 7

215,900.00

0.00

0.00

215,900.00

1.อุดหนนสํานักงาน
การไฟฟาสวน
ภูมิภาค อําเภอ
แมจัน

432,500.00

0.00

342,037.60

90,462.40

29.โครงการ
กอสรางถนน
คสล.บานศรียางมูล
หมูที่ 8 เชื่อมบาน
ปาหา หมูที่ 6 และ
บานปาซาง หมูที่ 2

124,700.00

0.00

0.00

124,700.00

30.โครงการขยาย
ผิวจราจรถนน คสล.
ซอย 6 บานแมคี
หมูที่ 9

340,600.00

0.00

0.00

340,600.00

13.โครงการ
กอสรางศาลาคลุม
ทางเดิน บริเวณ
ฌาปนสถาน บาน
ใหมพัฒนา หมูที่
10

326,800.00

0.00

0.00

326,800.00

14.โครงการ
กอสรางรางระบาย
นํ้า คสล.พรอมฝา
ปด ซอยขางวัด
บานหนองออ หมูที่
11

124,400.00

122,000.00

0.00

2,400.00

31.โครงการ
กอสรางถนน
คสล.รอบหนองนํ้า
สาธารณะ บาน
หนองออ หมูที่ 11

304,700.00

0.00

0.00

304,700.00

แกไข

119. โครงการขุด
เจาะบอบาดาล บาน
แมคี หมูที่ 7
แกไข

120. โครงการ
ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะบานศรี
ยางมูล หมูที่ 8
แกไข

121. โครงการ
กอสรางถนน
คสล.บานศรียางมูล
หมูที่ 8 เชื่อมบาน
ปาหา หมูที่ 6 และ
บานปาซาง หมูที่ 2
แกไข

122. โครงการ
ขยายผิวจราจร
คสล.ซอย6 บานแม
คี หมูที่ 9

แกไข

123. โครงการ
กอสรางอาคารคลุม
ทางเดินบริเวณ
ฌาปนสถานบาน
ใหมพัฒนา หมูที่
10

แกไข

124. โครงการ
กอสรางระบายนํ้า
คสล. ซอยขางวัด
หนองออ บานหนอง
ออ หมูที่ 11
แกไข

125. โครงการ
กอสรางถนน
คสล.รอบหนองนํ้า
สาธารณะ บาน
หนองออ หมูที่ 11
แกไข

126. โครงการ
กอสรางเมรุ บานสัน
คือ หมูที่ 12

17.โครงการ
กอสรางเมรุ บานสัน
คือ หมูที่ 12

799,500.00

0.00

0.00

799,500.00

15.โครงการ
กอสรางศาลา
อเนกประสงค
บริเวณฌาปนสถาน
บานสันคือ หมูที่ 12

384,000.00

0.00

0.00

384,000.00

16.โครงการ
กอสรางรางระบาย
นํ้า คสล. ซอย 8
บานสันคือ หมูที่ 12

309,500.00

0.00

0.00

309,500.00

1.อุดหนนสํานักงาน
การไฟฟาสวน
ภูมิภาค อําเภอ
แมจัน

432,500.00

0.00

342,037.60

90,462.40

18.โครงการ
กอสรางหองนํ้า
สาธารณะ บริเวณ
ศาลาอเนกประสงค
บานปาดู หมูที่ 13

144,900.00

0.00

0.00

144,900.00

19.โครงการ
กอสรางรางระบาย
นํ้า คสล.พรอมฝา
ปด ซอย 2 บานแม
สลอง หมูที่ 14

281,400.00

274,500.00

0.00

6,900.00

33.โครงการ
กอสรางถนน คสล.
ซอย 1/7 บานแมสล
อง หมูที่ 14

117,000.00

0.00

0.00

117,000.00

21.โครงการขุดเจาะ
บอบาดาล บานปา
เมี้ยง หมูที่ 15

215,900.00

0.00

0.00

215,900.00

แกไข

127. โครงการกอ
สรางศา่ลา
อเนกประสงค
บริเวณฌาปนบาน
สันคือ - ปาหา บาน
สันคือ หมูที่ 12
แกไข

128. โครงการ
กอสรางรางระบาย
นํ้า คสล. ซอย 8
บานสันคือ หมูที่ 12
แกไข

129. โครงการ
ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ บานปาดู
หมูที่ 13

แกไข

130. โครงการ
กอสรางหองนํ้า
บริเวณศาลา
อเนกประสงค บาน
ปาดู

แกไข

131. โครงการ
กอสรางรางระบาย
นํ้า คสล.ซอย 2
บานแมสลอง หมูที่
14

แกไข

132. โครงการ
กอสรางถนน
คสล.เริ่มจากบาน
นางธรรมา ถึงบาน
นางศิริลักษณ บาน
แมสลอง หมูที่ 14
แกไข

133. โครงการขุด
เจาะบาดาล บานปา
เมี้ยง หมูที่ 15
แกไข

134. โครงการ
กอสรางลาน
คสล.อเนกประสงค
บริเวณศาลพอบาน
บานปาเมี้ยง หมูที่
15

แกไข

20.โครงการ
กอสรางลาน
คสล.อเนกประสงค
บริเวณศาลาพอบาน
บานปาเมี้ยง หมูที่
15

168,900.00

0.00

0.00

168,900.00

ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
135. โครงการ
รณรงคปองกัน
มลภาวะเปนพิษ

2.โครงการรณรงค
ปองกันมลภาวะเปน
พิษ

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

1.โครงการสงเสริม
การบริหารจัดการ
ขยะ

300,000.00

0.00

72,735.00

227,265.00

1.โครงการปลอย
พันธุสัตวนํ้าสูแหลง
นํ้าสาธารณะ

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

2.โครงการปลูก
ตนไม เนื่องในวัน
สําคัญแหงชาติ

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

แกไข

136. โครงการสง
เสริมการบริหาร
จัดการขยะ
แกไข

137. โครงการ
ปลอยปลาลงใน
แหลงนํ้าสาธารณะ
แกไข

138. โครงการปลูก
ตนไมเนื่องในวัน
สําคัญแหงชาติ
แกไข
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