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-                      

1 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก พร้อมไหล่ทางหนิคลุก หมูท่ี ่๘

เพือ่จา่ยเปน็คา่กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ พร้อมไหล่

ทางหนิคลกุ บา้นทุง่ยาว หมูท่ี ่๘ ซอย ๔ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ 

เมตร ยาว ๕๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมพีื้นทีไ่ม่

นอ้ยกว่า ๑๖๒.๐๐ ตารางเมตร รายละเอยีดตามแบบและ

ประมาณการของกองชา่งเทศบาลต าบลปา่ปอ้ง

                   97,000 หมู ่๘ กองช่าง

2 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู ่๔ (บริเวณบา้นนายทรง

ฤทธิ์-นางจิตรา)

เพือ่จา่ยเปน็คา่กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู ่๔ 

(บริเวณบา้นนายทรงฤทธิ์-นางจติรา)  ขนาดกว้าง ๒.๕๐ 

เมตร  ยาว ๑๐๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมพีื้นทีไ่ม่

นอ้ยกว่า ๒๕๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอยีดตามแบบและ

ประมาณการของกองชา่งเทศบาลต าบลปา่ปอ้ง

                 153,500 หมู ่๔ กองช่าง

แบบ ผด.02                                      บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

หน่วย

ด าเนนิการ

งบประมาณ พ.ศ.25๖1 พ.ศ.2562รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

แนวทางท่ี1.2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แนวทางท่ี 1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

รวมงบประมาณตามแนวทางท่ี 1.1

เทศบาลต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม่

โครงการ/กิจกรรม

ล า
ดับ

ที่ สถานท่ี

ด าเนนิการ

ปงีบประมาณ พ.ศ.2562



ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02                                      บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

หน่วย

ด าเนนิการ

งบประมาณ พ.ศ.25๖1 พ.ศ.2562รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม่

โครงการ/กิจกรรม

ล า
ดับ

ที่ สถานท่ี

ด าเนนิการ

ปงีบประมาณ พ.ศ.2562

3 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู ่๗ ซอย ๘

เพือ่จา่ยเปน็คา่กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู ่๗ 

ซอย ๘ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๙.๐๐ เมตร หนา

 ๐.๑๕ เมตร หรือมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกว่า ๔๔๗.๕๐ ตารางเมตร

 รายละเอยีดตามแบบและประมาณการของกองชา่ง

เทศบาลต าบลปา่ปอ้ง

                 268,000 หมู ่๗ กองช่าง

4 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปดิ หมู ่

๖ (บริเวณต่อจากรางระบายน้ าเดิม 

ตรงขา้มซอยเขา้วัดดวงด)ี

เพือ่จ่ายเป็นคา่กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม

เหล็กพร้อมฝาปดิ หมู ่๖  (บริเวณต่อจากรางระบาย

น้ าเดิม ตรงขา้มซอยเขา้วัดดวงด)ี ความกว้างไม่

น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลีย่ ๐.๓๐ เมตร หนา 

๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ พร้อมฝาปดิกว้าง ๐.๔๐ 

เมตร ยาว ๐.๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวาง

ทอ่ระบายน้ า คสล. มอก. ชัน้ ๓ เส้นผ่านศูนย์กลาง

 ๐.๔๐ เมตร จ านวน ๑๐ ทอ่น รายละเอียดตาม

รูปแบบและรายการของกองช่างเทศบาลต าบลปา่

ปอ้งก าหนด

                   50,000 หมู ่๖ กองช่าง

5 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปดิ หมู ่

7 ซอย 6 (ต่อรางระบายน้ าเดิม)

เพือ่จ่ายเป็นคา่กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม

เหล็กพร้อมฝาปดิ หมู ่7 ซอย 6 (ต่อรางระบายน้ า

เดิม) ขนาดความกว้างไมน่้อยกว่า  0.30  เมตร  

ความลึกเฉลีย่ 0.30  เมตร  ความหนา 0.10 เมตร

 ความยาว 40.00  เมตร  พร้อมฝาปดิ ขนาดกว้าง

 0.30 เมตร ยาว 0.44 เมตร หนา 0.15 เมตร 

รายละเอียดตามแบบและประมาณการของกองช่าง

เทศบาลต าบลปา่ปอ้ง

                  97,700 หมู ่7 กองช่าง



ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02                                      บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

หน่วย

ด าเนนิการ

งบประมาณ พ.ศ.25๖1 พ.ศ.2562รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม่

โครงการ/กิจกรรม

ล า
ดับ

ที่ สถานท่ี

ด าเนนิการ

ปงีบประมาณ พ.ศ.2562

6 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าพร้อม

ฝาปดิ หมู ่5 (บริเวณสวนลุงสม)

เพือ่จ่ายเป็นคา่กอ่สร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปดิ 

หมู ่5 (บริเวณสวนลุงสม) ขนาดความกว้างไมน่้อย

กว่า 0.50  เมตร  ความลึกไมน่้อยกว่า  0.70  

เมตร  ความหนาไมน่้อยกว่า 0.10 เมตร ความยาว

ไมน่้อยกว่า 42.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ

และประมาณการของกองช่างเทศบาลต าบลปา่ปอ้ง

                 150,000 หมู ่ 5 กองช่าง

7 โครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู ่6

เพือ่จ่ายเป็นคา่ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่

 6 หน้าสนามกฬีาบา้นดวงดี ขนาดกว้างเฉลีย่ขา้งละ

 1.00 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบและรายการ

ของกองช่างเทศบาลต าบลปา่ปอ้งก าหนด

                 150,000 หมู ่6 กองช่าง

8 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมฝาราง

ระบายน้ า คสล. ทดแทนฝาเดิมที่

ช ารุด หมู ่4(บริเวณขา้งบา้นนาย

สมทบ)

เพือ่จ่ายเป็นคา่ปรับปรุงซอ่มแซมฝารางระบายน้ า 

คสล. ทดแทนฝาเดิมทีช่ ารุด หมู ่4(บริเวณขา้งบา้น

นายสมทบ)  ขนาดกว้าง 0.45 เมตร ยาว 0.50 

เมตร หนา 0.125 เมตร จ านวน 232 ฝา และ ฝา

รางระบายน้ าขนาดความกว้าง 0.40 เมตร ความ

หนา 0.125 เมตร ความยาว 70.00 เมตร จ านวน

 84 ฝา พร้อมขอบรับฝาราง ขนาด 0.10 เมตร สูง

 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบและประมาณ

การของกองช่างเทศบาลต าบลปา่ปอ้ง

                 170,000 หมู ่4 กองช่าง



ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02                                      บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

หน่วย

ด าเนนิการ

งบประมาณ พ.ศ.25๖1 พ.ศ.2562รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม่

โครงการ/กิจกรรม

ล า
ดับ

ที่ สถานท่ี

ด าเนนิการ

ปงีบประมาณ พ.ศ.2562

9 โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการปู

ทับผิวทาง (Over lay) ด้วยแอสฟัลท์

คอนกรีต  หมู ่1 ซอย 2

เพือ่จ่ายเป็นคา่ปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทับผิวทาง 

(Over lay) ด้วยแอสฟัลทค์อนกรีต หมู ่1 ซอย 2  

ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 82.00 เมตร หนา 

0.05 เมตร  หรือมพีื้นทีไ่มน่้อยกว่า 205.00 

ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบและประมาณการ

ของกองช่างเทศบาลต าบลปา่ปอ้ง

                   98,900 หมู ่1 กองช่าง

10 โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการปู

ทับผิวทาง (Over lay) ด้วยแอสฟัลท์

คอนกรีต หมู ่1 ซอย 3

เพือ่จ่ายเป็นคา่ปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทับผิวทาง 

(Over lay) ด้วยแอสฟัลทค์อนกรีต หมู ่1 ซอย 3  

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือมพีื้นทีไ่มน่้อยกว่า 174.00 

ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบและประมาณการ

ของกองช่างเทศบาลต าบลปา่ปอ้ง

                   83,000 หมู ่1 กองช่าง

11 โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการปู

ทับผิวทาง (Over lay) ด้วยแอสฟัลท์

คอนกรีต หมู ่1 ซอย 6

เพือ่จ่ายเป็นคา่ปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทับผิวทาง 

(Over lay) ด้วยแอสฟัลทค์อนกรีต หมู ่1 ซอย 6  

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 41.00 เมตร หนา 

0.05 เมตร  หรือมพีื้นทีไ่มน่้อยกว่า 123.00 

ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบและประมาณการ

ของกองช่างเทศบาลต าบลปา่ปอ้ง

                   58,500 หมู ่1 กองช่าง



ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02                                      บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

หน่วย

ด าเนนิการ

งบประมาณ พ.ศ.25๖1 พ.ศ.2562รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม่

โครงการ/กิจกรรม

ล า
ดับ

ที่ สถานท่ี

ด าเนนิการ

ปงีบประมาณ พ.ศ.2562

12 โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการปู

ทับผิวทาง (Over lay) ด้วยแอสฟัลท์

คอนกรีต หมู ่2 ซอย 5

เพือ่จ่ายเป็นคา่ปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทับผิวทาง 

(Over lay) ด้วยแอสฟัลทค์อนกรีต หมู ่2 ซอย 5 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนา 

0.05 เมตร  หรือมพีื้นทีไ่มน่้อยกว่า 960.00 

ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบและประมาณการ

ของกองช่างเทศบาลต าบลปา่ปอ้ง

                 450,000 หมูที ่ 2 กองช่าง

13 โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการปู

ทับผิวทาง (Over lay) ด้วยแอสฟัลท์

คอนกรีต หมู ่3  ซอย  3

เพือ่จ่ายเป็นคา่ปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทับผิวทาง 

(Over lay) ด้วยแอสฟัลทค์อนกรีต หมู ่3 ซอย 3 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 205.00 เมตร หนา 

0.05 เมตร  หรือมพีื้นทีไ่มน่้อยกว่า 820.00 

ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบและประมาณการ

ของกองช่างเทศบาลต าบลปา่ปอ้ง

                387,000 หมู ่ 3 กองช่าง

14 1. โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน

เทศบาลต าบลปา่ปอ้ง (เดิม) งาน

หลังคา และ ฝ้าเพดาน

เพือ่ปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาลต าบลปา่ปอ้ง

 งานเปลีย่นวัสดุมุงหลังคา งานซอ่มแซมฝ้าเพดาน  

รายละเอียดตามแบบและประมาณการของกองช่าง

เทศบาลต าบลปา่ปอ้ง

                 182,500 เทศบาลต าบล

ปา่ปอ้ง  (กัน

เงนิ สมัย

วิสามัญ สมัยที่

 2 วันที ่26 

ก.ย.61)

กองช่าง



ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02                                      บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

หน่วย

ด าเนนิการ

งบประมาณ พ.ศ.25๖1 พ.ศ.2562รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม่

โครงการ/กิจกรรม

ล า
ดับ

ที่ สถานท่ี

ด าเนนิการ

ปงีบประมาณ พ.ศ.2562

15 โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กพร้อมกอ่สร้างผนังกันดิน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ่6-หมู7่

เพือ่กอ่สร้างงานไหล่ทาง ความกว้างเฉลีย่ 0.50 – 

2.00 เมตร  ยาวรวมทัง้สิ้น  471.00  เมตร  หนา

  0.15  เมตร  หรือพื้นทีไ่มน่้อยกว่า 457.00 

ตารางเมตร  งานกอ่สร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริม

เหล็ก ความสูง 1.50 เมตร ความหนา 0.15 เมตร

 ความยาว 62.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบ

และประมาณการของกองช่างเทศบาลต าบลปา่ปอ้ง

                 499,850 หมู ่6 -7  (กัน

เงนิ สมัย

วิสามัญ สมัยที่

 2 วันที ่26 

ก.ย.61)

กองช่าง

16 โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน

เทศบาลต าบลปา่ปอ้ง  ศูนย์พัฒนา

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบลปา่ปอ้ง

โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน

เทศบาลต าบลปา่ปอ้ง

เพือ่ปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาลต าบลปา่ปอ้ง 

 งานปรับปรุงพื้นอาคาร  งานกระเบื้องหลังคา  งาน

ฝ้าเพดาน  รายละเอียดตามแบบและประมาณการ

ของกองช่างเทศบาลต าบลปา่ปอ้ง

                 156,000 เทศบาลต าบล

ปา่ปอ้ง  (กัน

เงนิ สมัย

วิสามัญ สมัยที่

 2 วันที ่26 

ก.ย.61)

กองช่าง

17 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บา้นปา่ตึงน้อย หมู ่1 บา้นปา่

ยางงาม , หมู ่7 (เขต ทต.ปา่ปอ้ง 

เขือ่ม บา้นปา่ไมแ้ดง หมู ่9 เขต ทต.

แมโ่ปง่)

เพือ่กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 

6.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร ไมม่ไีหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลนของ 

อบจ.เชียงใม่

             3,888,000 หมู ่1 , หมู ่7 

(ตาม

ขอ้บัญญัติ 

อบจ. เชียงใหม่

 ปพี.ศ.2562

 ขอ้ 25 หน้า 

345)

กองช่าง , 

กองช่าง อบจ.

เชียงใหม่

6,939,950.00      

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ท่ี  1 6,939,950.00      

รวมงบประมาณตามแนวทางท่ี 1.2



ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02                                      บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

หน่วย

ด าเนนิการ

งบประมาณ พ.ศ.25๖1 พ.ศ.2562รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม่

โครงการ/กิจกรรม

ล า
ดับ

ที่ สถานท่ี

ด าเนนิการ

ปงีบประมาณ พ.ศ.2562

1 โครงการชุมชนพอเพียงตามแนว

เศรษฐกจิพอเพียง

เพือ่เป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการชุมชน

พอเพียงตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  เป็น

การตัง้งบประมาณเพือ่ส่งเสริมสนับสนุนการ

ด าเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  

ระดับครัวเรือน  ระดับชุมชน  และระดับองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่

                    10,000 เขตต าบลปา่

ปอ้ง

ส านัก

ปลัดเทศบาล

10,000.00            

แนวทางท่ี 2.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลือ่นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง

รวมงบประมาณตามแนวทางท่ี 2.1

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปสูค่วามยัง่ยนื



ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02                                      บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

หน่วย

ด าเนนิการ

งบประมาณ พ.ศ.25๖1 พ.ศ.2562รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม่

โครงการ/กิจกรรม

ล า
ดับ

ที่ สถานท่ี

ด าเนนิการ

ปงีบประมาณ พ.ศ.2562

1 อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอดอย

สะเก็ด ตามโครงการซะปะ๊ของดีดอย

สะเก็ด

เพือ่สนับสนุนงบประมาณทีท่ าการปกครองอ าเภอ

ดอยสะเก็ดตามโครงการซะปะ๊ของดีดอยสะเก็ด 

คร้ังที ่๑๒ ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๒

                   25,000 อ าเภอดอย

สะเก็ด

ส านัก

ปลัดเทศบาล

2 โครงการส่งเสริมการจัดงานซะปะ๊

ของดีดอยสะเก็ด

เพือ่จ่ายตามโครงการส่งเสริมการจัดงานซะปะ๊ของ

ดีดอยสะเก็ด เพือ่พัฒนาเศรษฐกจิอย่างสมดุลและ

ย่ังยืน ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว เพิม่ช่องทางการ

จ าหน่ายผลิตภัณฑช์ุมชน สินคา้ OTOP กระตุน้การ

สร้างรายได้ สร้างอาชีพ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ของชุมชน เผยแพร่แหล่งทอ่งเทีย่วทัง้โบราณสถาน

และแหล่งทอ่งเทีย่วตามธรรมชาติของต าบลปา่ปอ้ง

                   30,000 เทศบาลต าบล

ปา่ปอ้ง

ส านัก

ปลัดเทศบาล

55,000.00            รวมงบประมาณตามแนวทางท่ี 2.2

แนวทางท่ี 2.2 สร้างและพัฒนาการรวมกลุม่ (Cluster)



ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02                                      บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

หน่วย

ด าเนนิการ

งบประมาณ พ.ศ.25๖1 พ.ศ.2562รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม่

โครงการ/กิจกรรม

ล า
ดับ

ที่ สถานท่ี

ด าเนนิการ

ปงีบประมาณ พ.ศ.2562

1 โครงการฝึกอบรมเพือ่แกไ้ขปัญหา

โรคระบาดและก าจัดหอยเชอร์ร่ีในนา

ขา้ว

เพือ่เป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรม

เพือ่แกไ้ขปัญหาโรคระบาดและก าจัดหอยเชอร์ร่ีใน

นาขา้ว

                    10,000 เขตต าบลปา่

ปอ้ง

ส านัก

ปลัดเทศบาล

2 โครงการสนับสนุนการด าเนินงาน

ของคณะกรรมการศูนย์ถา่ยทอด

เทคโนโลยีการเกษตรต าบลปา่ปอ้ง

เพือ่เป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุน

การด าเนินงานของคณะกรรมการศูนย์ถา่ยทอด

เทคโนโลยีการเกษตรฯ

                      5,000 เขตต าบลปา่

ปอ้ง

ส านัก

ปลัดเทศบาล

15,000.00            

-                      

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ท่ี  2 80,000.00            

รวมงบประมาณตามแนวทางท่ี 2.3

แนวทางท่ี 2.4 เตรียมความพร้อมต่อผลกระทบจากการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจและเขตการค้าเสรี

รวมงบประมาณตามแนวทางท่ี 2.4

แนวทางท่ี 2.3 ส่งเสริมการใช้เกษตรทฤษฎใีหม่และสร้างภูมิคุ้มกันระบบเศรษฐกิจ



ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02                                      บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

หน่วย

ด าเนนิการ

งบประมาณ พ.ศ.25๖1 พ.ศ.2562รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม่

โครงการ/กิจกรรม

ล า
ดับ

ที่ สถานท่ี

ด าเนนิการ

ปงีบประมาณ พ.ศ.2562

1 โครงการรณรงคส์ร้างจิตส านึกใน

การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดล้อม

เพือ่เป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์

สร้างจิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม

                    10,000 เขตเทศบาล

ต าบลปา่ปอ้ง

ส านัก

ปลัดเทศบาล

2 โครงการปอ้งกันแกไ้ขปัญหาไฟปา่

และหมอกควัน

เพือ่เป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปอ้งกัน

แกไ้ขปัญหาไฟปา่และหมอกควัน ด าเนินการตาม

ภารกจิถา่ยโอนการควบคุมไฟปา่โดยเตรียมความ

พร้อมเพือ่จัดการปัญหาไฟปา่

                   20,000 เขตเทศบาล

ต าบลปา่ปอ้ง

ส านัก

ปลัดเทศบาล

3 โครงการพัฒนา อนุรักษ ์ฟืน้ฟู ปา่ต้น

น้ า ต าบลปา่ปอ้ง

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนา

อนุรักษ ์ฟืน้ฟู  ปา่ต้นน้ า  ต าบลปา่ปอ้ง

                   20,000 ปา่หว้ยต้นยาง ส านัก

ปลัดเทศบาล

4 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจาก

พระราชด าริฯ

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ

ส่งเสริมการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

                    10,000 เขตเทศบาล

ต าบลปา่ปอ้ง

ส านัก

ปลัดเทศบาล

5 โครงการทอ้งถิน่ไทย รวมใจภักดิ ์

รักษพ์ื้นทีส่ีเขยีว

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการทอ้งถิน่

ไทย รวมใจภักดิ ์รักพื้นทีส่ีเขยีว เพือ่แกไ้ขปัญหา

ภาวะโลกร้อน สร้างเมอืงน่าอยู่ สวยงาม 

(Beautifufied City) เพิม่พื้นทีส่ีเขยีว

                    10,000 เขตเทศบาล

ต าบลปา่ปอ้ง

ส านัก

ปลัดเทศบาล

70,000.00           

แนวทางท่ี 3.1 การปลูกจิตส านกึให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

รวมงบประมาณตามแนวทางท่ี  3.1

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดล้อมและระบบนเิวศน์อย่างยัง่ยนื



ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02                                      บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

หน่วย

ด าเนนิการ

งบประมาณ พ.ศ.25๖1 พ.ศ.2562รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม่

โครงการ/กิจกรรม

ล า
ดับ

ที่ สถานท่ี

ด าเนนิการ

ปงีบประมาณ พ.ศ.2562

1 โครงการก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาล

ต าบลปา่ปอ้ง

เพือ่ด าเนินการตามโครงการก าจัดขยะมูลฝอย

เทศบาลต าบลปา่ปอ้ง  โดยจ่ายเป็นคา่ใช้จ่าย

ด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล และ

คา่ใช้จ่ายอืน่ๆ เพือ่ใหม้กีารก าจัดขยะมูลฝอยและสิง่

ปฏกิูลอย่างมปีระสิทธิภาพ ตามหลักสุขาภบิาล

                 150,000 เขตเทศบาล

ต าบลปา่ปอ้ง

ส านัก

ปลัดเทศบาล

2 โครงการรักษน์้ า รักษป์า่ รักษาแผ่นดิน เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรักน้ า 

รักปา่  รักษาแผนดิน

                    10,000 เขตเทศบาล

ต าบลปา่ปอ้ง

ส านัก

ปลัดเทศบาล

3 โครงการส่งเสริมและขยายผล

โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ

เพือ่เป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริม

และขยายผลโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ

                      5,000 เขตเทศบาล

ต าบลปา่ปอ้ง

ส านัก

ปลัดเทศบาล

4 โครงการปลูกผักสวนครัวร้ัวกนิได้ เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปลูก

ผักสวนครัวร้ัวกนิได้

                   20,000 เขตเทศบาล

ต าบลปา่ปอ้ง

ส านัก

ปลัดเทศบาล

185,000.00         

แนวทางท่ี 3.2 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

รวมงบประมาณตามแนวทางท่ี  3.2



ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02                                      บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

หน่วย

ด าเนนิการ

งบประมาณ พ.ศ.25๖1 พ.ศ.2562รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม่

โครงการ/กิจกรรม

ล า
ดับ

ที่ สถานท่ี

ด าเนนิการ

ปงีบประมาณ พ.ศ.2562

1 โครงการชุมชน/หมูบ่า้นสะอาด เพือ่เป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการชุมชน/

หมูบ่า้นสะอาด

                    10,000 เขตเทศบาล

ต าบลปา่ปอ้ง

ส านัก

ปลัดเทศบาล

2 โครงการ 3Rs ลดขยะในชุมชน เพือ่เป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 3Rs ลด

ขยะในชุมชน  ได้แก ่ ลดการใช้ (Reduce)  ใช้ซ้ า 

(Reuse)  รีไซเคลิ (Recycle) วัตถุประสงคเ์พือ่

ส่งเสริมใหป้ระชาชนลด คัดแยก และน ากลับมาใช้

ใหม ่รวมทัง้ปลูกจิตส านึกใหป้ระชาชนเห็นถงึ

ความส าคัญในการลดขยะในชุมชน

                   20,000 เขตเทศบาล

ต าบลปา่ปอ้ง

ส านัก

ปลัดเทศบาล

30,000.00            

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ท่ี  3 285,000.00         

แนวทางท่ี 3.3 พัฒนาชุมชนตัวอย่างแห่งความส าเร็จท่ีเป็นรูปธรรม

รวมงบประมาณตามแนวทางท่ี  3.3



ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02                                      บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

หน่วย

ด าเนนิการ

งบประมาณ พ.ศ.25๖1 พ.ศ.2562รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม่

โครงการ/กิจกรรม

ล า
ดับ

ที่ สถานท่ี

ด าเนนิการ

ปงีบประมาณ พ.ศ.2562

1 โครงการอนุรักษแ์ละสืบสานภูมิ

ปัญญาทอ้งถิน่

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอนุรักษ์

และสืบสานภูมปิัญญาทอ้งถิน่

                   20,000 เทศบาลต าบล

ปา่ปอ้ง

กองการศึกษา

2 โครงการส่งเสริมกจิกรรมประเพณีชน

เผ่า

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ

ส่งเสริมกจิกรรมประเพณีชนเผ่า

                   20,000 เทศบาลต าบล

ปา่ปอ้ง

กองการศึกษา

3 โครงการส่งเสริมนาฏศิลปไ์ทยและ

พื้นเมอืงใหก้ับเยาวชนต าบลปา่ปอ้ง

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ

ส่งเสริมนาฏศิลปไ์ทยและพื้นเมอืงใหก้ับเยาวชน

ต าบลปา่ปอ้ง

                    10,000 เทศบาลต าบล

ปา่ปอ้ง

กองการศึกษา

50,000.00            รวมงบประมาณตามแนวทางท่ี  4.1

4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน่

แนวทางท่ี 4.1   พัฒนาองค์ความรูด้้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่



ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02                                      บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

หน่วย

ด าเนนิการ

งบประมาณ พ.ศ.25๖1 พ.ศ.2562รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม่

โครงการ/กิจกรรม

ล า
ดับ

ที่ สถานท่ี

ด าเนนิการ

ปงีบประมาณ พ.ศ.2562

1 โครงการอนุรักษแ์ละสืบสานวิถี

วัฒนธรรม 3 ชาติพันธุ์

เพือ่เป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอนุรักษแ์ละ

สืบสานวิถวีัฒนธรรม 3 ชาติพันธุ์

                 100,000 เทศบาลต าบล

ปา่ปอ้ง

กองการศึกษา

2 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาวัน

อาสาฬหบูชาและวันเขา้พรรษา

เพือ่เป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริม

พระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเขา้พรรษา

                    10,000 เทศบาลต าบล

ปา่ปอ้ง

กองการศึกษา

3 โครงการสนับสนุนจัดท ารถบุปผาชาติ

ในงานไมด้อกไมป้ระดับ ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๒

เพือ่สนับสนุนงบประมาณทีท่ าการปกครองอ าเภอ

ดอยสะเก็ดตามโครงการสนับสนุนจัดท ารถ

บุปผาชาติในงานไมด้อกไมป้ระดับ ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๒

                   25,000 อ าเภอดอย

สะเก็ด

ส านัก

ปลัดเทศบาล

4 โครงการจัดงานรัฐพิธีและงาน

ประเพณีทอ้งถิน่

สนับสนุนงบประมาณทีท่ าการปกครองอ าเภอดอย

สะเก็ด เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายทีเ่กีย่วขอ้งกับการ

ด าเนินโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานประเพณี

ทอ้งถิน่ ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๒

                    10,000 อ าเภอดอย

สะเก็ด

ส านัก

ปลัดเทศบาล

5 โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพสืบ

สานวันผู้สูงอายุและประเพณีปี๋ใหม่

เมอืง

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรม

ส่งเสริมสุขภาพสืบสานวันผู้สูงอายุและประเพณีปี

ใหมเ่มอืง

                 100,000 เทศบาลต าบล

ปา่ปอ้ง

กองการศึกษา

แนวทางท่ี 4.2   ส่งเสริมและเชือ่มโยงวิถีชวิีตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่



ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02                                      บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

หน่วย

ด าเนนิการ

งบประมาณ พ.ศ.25๖1 พ.ศ.2562รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม่

โครงการ/กิจกรรม

ล า
ดับ

ที่ สถานท่ี

ด าเนนิการ

ปงีบประมาณ พ.ศ.2562

6 โครงการส่งเสริมสัปดาหว์ันวิสาขบูชา เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ

ส่งเสริมสัปดาหว์ันวิสาขบูชา

                    10,000 เทศบาลต าบล

ปา่ปอ้ง

กองการศึกษา

7 โครงการอนุรักษแ์ละสืบสานประเพณี

ย่ีเป็ง

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอนุรักษ์

และสืบสานประเพณีย่ีเป็งของเทศบาลต าบลปา่ปอ้ง

                 150,000 เทศบาลต าบล

ปา่ปอ้ง

กองการศึกษา

8 โครงการอบรมประชาชนประจ าต าบล

(ธรรมฑูตสัญจร)

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรม

ประชาชนประจ าต าบล(ธรรมทูตสัญจร)

                   20,000 เทศบาลต าบล

ปา่ปอ้ง

กองการศึกษา

9 โครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน

ต าบลปา่ปอ้ง

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรม

สามเณรภาคฤดูร้อนต าบลปา่ปอ้ง

                    10,000 เทศบาลต าบล

ปา่ปอ้ง

กองการศึกษา

435,000.00         

-                      

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ท่ี  4 485,000.00         

รวมงบประมาณตามแนวทางท่ี 4.2

แนวทางท่ี 4.3   ส่งเสริมและอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิน่

รวมงบประมาณตามแนวทางท่ี  4.3



ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02                                      บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

หน่วย

ด าเนนิการ

งบประมาณ พ.ศ.25๖1 พ.ศ.2562รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม่

โครงการ/กิจกรรม

ล า
ดับ

ที่ สถานท่ี

ด าเนนิการ

ปงีบประมาณ พ.ศ.2562

1 โครงการสนับสนุนกจิกรรมเด็กและ

เยาวชนต าบลปา่ปอ้ง

เพือ่เป็นคา่ใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกจิกรรม

เด็กและเยาวชนต าบลปา่ปอ้ง

                    10,000 เทศบาลต าบล

ปา่ปอ้ง

กองการศึกษา

2 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายและการ

บริหารสถานศึกษา

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นปา่ไมแ้ดง

                 424,590 เทศบาลต าบล

ปา่ปอ้ง

กองการศึกษา

3 โครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการจัดงานวัน

เด็กแหง่ชาติ

                   80,000 เขตต าบลปา่

ปอ้ง

กองการศึกษา

4 โครงการส่งแสริมการจัดกจิกรรมวัน

ทอ้งถิน่ไทย

เพือ่เป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริม

การจัดกจิกรรมวันทอ้งถิน่ไทย

                      5,000 เทศบาลต าบล

ปา่ปอ้ง

ส านัก

ปลัดเทศบาล

5 โครงการส่งเสริมการจัดกจิกรรมวัน

เทศบาล

เพือ่เป็นคา่ใช้จ่ายในการจัดท าโครงการส่งเสริมการ

จัดกจิกรรมวันเทศบาล

                      5,000 เทศบาลต าบล

ปา่ปอ้ง

ส านัก

ปลัดเทศบาล

6 โครงการจ้างนักศึกษาปฏบิัติงาน

ในช่วงปดิภาคเรียน

 เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายตามโครงการจ้างนักศึกษา

ปฏบิัติงานในช่วงปดิภาคเรียน  โดยจ่ายเป็นเงนิ

คา่จ้างนักเรียนนักศึกษาปฏบิัติงานช่วงปดิภาคเรียน 

 และคา่ใช้จ่ายอืน่ ๆ ตามความจ าเป็น

                   15,000 เทศบาลต าบล

ปา่ปอ้ง

ส านัก

ปลัดเทศบาล

7 โครงการสนับสนุนการด าเนินงาน

ของศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลปา่

ปอ้ง ตามโครงการครอบครัวสัมพันธ์

เพือ่จ่ายเป็นเงนิสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์

พัฒนาครอบครัวต าบลปา่ปอ้งตามโครงการ

ครอบครัวสัมพันธ์ เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมในการ

พัฒนาสถาบันครอบครัวทีจ่ะน าไปสูค่วามเขม้แข็ง

ของชุมชน แกป้ัญหาสังคมย่ังยืน

                      5,000 เทศบาลต าบล

ปา่ปอ้ง

ส านัก

ปลัดเทศบาล

544,590.00         

แนวทางท่ี 5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีการเรียนรูต้ลอดชวิีต

รวมงบประมาณตามแนวทางท่ี  5.1

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวิีตของประชาชนและกลุม่ด้อยโอกาสในสังคม



ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02                                      บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

หน่วย

ด าเนนิการ

งบประมาณ พ.ศ.25๖1 พ.ศ.2562รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม่

โครงการ/กิจกรรม

ล า
ดับ

ที่ สถานท่ี

ด าเนนิการ

ปงีบประมาณ พ.ศ.2562

1 อุดหนุนคา่อาหารกลางวัน ตาม

โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน

บา้นปา่ปอ้ง

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายตามโครงกาอาหารกลางวัน

ของโรงเรียนบา้นปา่ปอ้ง (20 บาท x ๖๖ คน x 200

 วัน)

                 264,000 เทศบาลต าบล

ปา่ปอ้ง

กองการศึกษา

2 โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนม

โรงเรียนปา่ปอ้ง

คา่อาหารเสริมนม โรงเรียนบา้นปา่ปอ้ง (7.37 

บาท x 66  คน x 260 วัน)

                 126,470 เทศบาลต าบล

ปา่ปอ้ง

กองการศึกษา

3 อุดหนุนคา่อาหารกลางวัน ตาม

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน

บา้นปา่ไมแ้ดง

อุดหนุนโรงเรียนบา้นปา่ไมแ้ดงตามโครงการอาหาร

กลางวัน  (20 บาท x ๒๐๓ คน x 200 วัน)

                 812,000 เทศบาลต าบล

ปา่ปอ้ง

กองการศึกษา

4 โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนม

โรงเรียนบา้นปา่ไมแ้ดง

คา่อาหารเสริมนมโรงเรียนบา้นปา่ไมแ้ดง (7.37 

บาท x 203 คน x 260 วัน)

                388,990 เทศบาลต าบล

ปา่ปอ้ง

กองการศึกษา

5 โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นปา่ไมแ้ดง

คา่อาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นปา่ไมแ้ดง

 (7.37 บาท x 33 คน x 260 วัน)

                   63,240 เทศบาลต าบล

ปา่ปอ้ง

กองการศึกษา

6 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบา้ ตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก

เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร

ราชกุมารี

เพือ่เป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสัตว์ผลอด

โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา้ ตามพระ

ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

                   20,000 เทศบาลต าบล

ปา่ปอ้ง

ส านัก

ปลัดเทศบาล

แนวทางท่ี 5.2 ส่งเสริมสุขภาวะ



ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02                                      บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

หน่วย

ด าเนนิการ

งบประมาณ พ.ศ.25๖1 พ.ศ.2562รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม่

โครงการ/กิจกรรม

ล า
ดับ

ที่ สถานท่ี

ด าเนนิการ

ปงีบประมาณ พ.ศ.2562

7 โครงการรณรงค ์ปอ้งกันและควบคุม

โรคไขเ้ลือดออก

เพือ่เป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค ์

ปอ้งกันและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก โดยการอบรม

สร้างความรู้ความเขา้ใจ การรณรงคป์ระชาสัมพันธ์

 การพ่นน้ ายา โดยจ่ายเป็นคา่น้ ายา คา่จ้างเหมา

บริการพ่น คา่น้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับเคร่ืองพ่น คา่

สมนาคุณวิทยากร คา่ปา้ยโครงการ ปา้ย

ประชาสัมพันธ์ คา่เอกสารสิง่พิมพ์ คา่อาหารว่าง 

คา่อาหาร คา่เคร่ืองดืม่ และคา่ใช้จ่ายอืน่ตาม

ความจ าเป็น

                   20,000 เทศบาลต าบล

ปา่ปอ้ง

ส านัก

ปลัดเทศบาล

8 โครงการควบคุมปอ้งกันโรคติดต่อ เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ

ควบคุมปอ้งกันโรคติดต่อ โดยการอบรมสร้าง

ความรู้ความเขา้ใจ การรณรงคป์ระชาสัมพันธ์ การ

พ่นน้ ายาก าจัดโรคระบาด

                      5,000 เทศบาลต าบล

ปา่ปอ้ง

ส านัก

ปลัดเทศบาล

9 โครงการส่งเสริมการจัดกจิกรรม

รณรงคว์ันสตรีสากล

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ

ส่งเสริมการจัดกจิกรรมรณรงคว์ันสตรีสากล เพือ่

พัฒนาสตรีในด้านต่างๆ เสริมสร้างความเขม้แข็ง

ของบทบาทสตรี

                      5,000 เทศบาลต าบล

ปา่ปอ้ง

ส านัก

ปลัดเทศบาล



ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02                                      บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

หน่วย

ด าเนนิการ

งบประมาณ พ.ศ.25๖1 พ.ศ.2562รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม่

โครงการ/กิจกรรม

ล า
ดับ

ที่ สถานท่ี

ด าเนนิการ

ปงีบประมาณ พ.ศ.2562

10 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข เพือ่จ่ายเป็นเงนิอุดหนุนใหก้ับคณะกรรมการชุมชน/

หมูบ่า้น เพือ่ด าเนินการตามโครงการตาม

พระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน ๘ หมูบ่า้นๆละ

 ๒๐,๐๐๐ บาท ทีไ่ด้รับการจัดสรรเพือ่ขับเคลือ่น

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

                 160,000 เขตต าบลปา่

ปอ้ง

ส านัก

ปลัดเทศบาล

11 โครงการอบรมใหค้วามรู้

ผู้ประกอบการเพือ่ปอ้งกันสุขภาพ

อนามัยผู้บริโภค

เพือ่เป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมให้

ความรู้ผู้ประกอบการเพือ่ปอ้งกันสุขภาพอนามัย

ผู้บริโภค

                    10,000 เทศบาลต าบล

ปา่ปอ้ง

ส านัก

ปลัดเทศบาล

12 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ เพือ่เป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตผู้พิการ

                    10,000 เทศบาลต าบล

ปา่ปอ้ง

ส านัก

ปลัดเทศบาล

1,884,700.00     รวมงบประมาณตามแนวทางท่ี 5.2



ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02                                      บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

หน่วย

ด าเนนิการ

งบประมาณ พ.ศ.25๖1 พ.ศ.2562รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม่

โครงการ/กิจกรรม

ล า
ดับ

ที่ สถานท่ี

ด าเนนิการ

ปงีบประมาณ พ.ศ.2562

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพือ่จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพใหแ้กผู้่สูงอายุ               6,806,000 เทศบาลต าบล

ปา่ปอ้ง

ส านัก

ปลัดเทศบาล

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพือ่จ่ายเป็นเงนิช่วยเหลือเบี้ยยังชีพคนพิการ               1,219,200 เทศบาลต าบล

ปา่ปอ้ง

ส านัก

ปลัดเทศบาล

3 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ เพือ่จ่ายเป็นคา่เบี้ยยังชีพใหแ้กผู้่ปว่ยเอดส์  ตาม

บัญชีรายชือ่ทีไ่ด้รับอนุมัติจากผู้บริหาร

                 108,000 เทศบาลต าบล

ปา่ปอ้ง

ส านัก

ปลัดเทศบาล

8,133,200.00     

1 โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพใน

ชุมชน เพือ่บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของ

ประชาชน สร้างรายได้เสริม เพือ่ใหม้รีายได้เพียงพอ

ต่อการด ารงชีวิตและสามารถพึงพาตนเองได้อย่าง

ย่ังยืน

                   20,000 เทศบาลต าบล

ปา่ปอ้ง

ส านัก

ปลัดเทศบาล

2  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

                 150,000 เทศบาลต าบล

ปา่ปอ้ง

ส านัก

ปลัดเทศบาล

170,000.00         

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ท่ี  5 10,732,490.00   

รวมงบประมาณตามแนวทางท่ี 5.3

แนวทางท่ี 5.4 ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพึ่งตนเองของชุมชน

รวมงบประมาณตามแนวทางท่ี 5.4

แนวทางท่ี 5.3 สงเคราะห์กลุม่คนด้อยโอกาส



ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02                                      บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

หน่วย

ด าเนนิการ

งบประมาณ พ.ศ.25๖1 พ.ศ.2562รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม่

โครงการ/กิจกรรม

ล า
ดับ

ที่ สถานท่ี

ด าเนนิการ

ปงีบประมาณ พ.ศ.2562

1 โครงการรณรงคล์ดอุบัติเหตุทางถนน

ช่วงเทศกาลวันขึ้นปใีหม(่7วันอันตราย)

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายตามโครงการรณรงคล์ด

อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันขึ้นปใีหม ่ (7 วัน

อันตราย)

                    10,000 เขตต าบลปา่

ปอ้ง

ส านัก

ปลัดเทศบาล

2 โครงการรณรงคล์ดอุบัติเหตุทางถนน

เทศกาลสงกรานต์(7วันอันตราย)

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายตามโครงการรณรงคล์ด

อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์  (7 วัน

อันตราย)

                    10,000 เขตต าบลปา่

ปอ้ง

ส านัก

ปลัดเทศบาล

3 โครงการส่งเสริมความรู้การปอ้งกัน

และระงบัอัคคภีัยในชุมชน

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมความรู้

การปอ้งกันและระงบัอัคคภีัยในชุมชน

                      5,000 เทศบาลต าบล

ปา่ปอ้ง

ส านัก

ปลัดเทศบาล

4 โครงการรณรงคแ์ละส่งเสริมความรู้

ในการปอ้งกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

เพือ่เป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงคแ์ละ

ส่งเสริมความรู้ในการปอ้งกันภัยทางถนน

                      5,000 เทศบาลต าบล

ปา่ปอ้ง

ส านัก

ปลัดเทศบาล

30,000.00            

แนวทางท่ี 6.1 ปลูกจิตส านกึด้านความร่วมมือในการดูแลป้องกันภัยในชุมชน

รวมงบประมาณตามแนวทางท่ี  6.1

6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบยีบภายในชุมชนและการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย



ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02                                      บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

หน่วย

ด าเนนิการ

งบประมาณ พ.ศ.25๖1 พ.ศ.2562รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม่

โครงการ/กิจกรรม

ล า
ดับ

ที่ สถานท่ี

ด าเนนิการ

ปงีบประมาณ พ.ศ.2562

1 โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.

ประจ าปี

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม

ทบทวนอาสาสมัครปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรือน ในการ

ฝึกอบรมเพิม่ประสิทธิภาพการปฏบิัติงานสมาขกิ

อาสาสมัครปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพือ่

พัฒนา อปพร. และ บุคลากร ขององคก์ร ในการ

เตรียมความพร้อมปฏบิัติหน้าทีแ่ละมสี่วนร่วมใน

การปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย

                    10,000 เขตต าบลปา่

ปอ้ง

ส านัก

ปลัดเทศบาล

2 โครงการอบรมการปฐมพยาบาล ณ 

จุดเกดิเหตุ

เพือ่เป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมปฐม

พยาบาล ณ จุดเกดิเหตุ วัตถุประสงคใ์หค้วามรู้และ

เพิม่ทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นใหแ้กนน า

สุขภาพ อสม. อปพร. เจ้าหน้าทีแ่ละประชาชน 

รวมทัง้เพือ่ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

ในการปฏบิัตรการเพือ่ใหบ้ริการประชาชนได้อย่าง

ทันทว่งที

                      5,000 เทศบาลต าบล

ปา่ปอ้ง

ส านัก

ปลัดเทศบาล

3 โครงการใหค้วามช่วยเหลือประชาชน

ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉนิ

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือ

ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉนิ เพือ่เป็น

คา่ใช้จ่ายในการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ เช่น การ

ปอ้งกันและแกไ้ขปัญหาอุทกภัย น้ าปาไหลหลาก 

แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง  ภัยหนาว  อัคคภีัยและไฟปา่ที่

เกดิขึ้นในพื้นที่

                    10,000 เขตต าบลปา่

ปอ้ง

ส านัก

ปลัดเทศบาล

25,000.00           

แนวทางท่ี 6.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบปลอดภัยแก่ชุมชน

รวมงบประมาณตามแนวทางท่ี  6.2



ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02                                      บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

หน่วย

ด าเนนิการ

งบประมาณ พ.ศ.25๖1 พ.ศ.2562รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม่

โครงการ/กิจกรรม

ล า
ดับ

ที่ สถานท่ี

ด าเนนิการ

ปงีบประมาณ พ.ศ.2562

1 อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอดอย

สะเก็ด ตามโครงการขอรับเงนิอุดหนุน

เพือ่เพิม่ศักยภาพในการปอ้งกันและ

แกไ้ขปัญหายาเสพติด ใหแ้กศู่นย์

ปฏบิัติการปอ้งกันและปราบปรามยา

เสพติดอ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

เชียงใหม่

เพือ่จ่ายเป็นเงนิอุดหนุนเพือ่เพิม่ศักยภาพในการ

ปอ้งกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ศูนย์ปฏบิัติการ

ปอ้งกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอดอยสะเก็ด

 ปงีบประมาณ ๒๕๖๒

                   40,000 เขตต าบลปา่

ปอ้ง

ส านัก

ปลัดเทศบาล

2 โครงการรณรงคป์ลูกฝังเน้นโทษของ

สิง่เสพติด

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์

ปลูกฝังเน้นโทษของสิง่เสพติด เพือ่สร้างภูมคิุม้กัน

และตระหนักถงึปัญหายาเสพติดในกลุม่เด็กและ

เยาวชนรวมถงึประชาชนทัว่ไป

                      5,000 เขตต าบลปา่

ปอ้ง

ส านัก

ปลัดเทศบาล

3 โครงการส่งเสริมการบ าบัดฟืน้ฟูผู้

เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และส่งเสริมการ

ฝึกอบรมอาชีพใหแ้กผู้่ผ่านการบ าบัด

เพือ่ด าเนินการตามโครงการส่งเสริมการบ าบัดฟืน้ฟู

ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอบรม

อาชีพใหแ้กผู้่ผ่านการบ าบัดในต าบลปา่ปอ้ง ในการ

บ าบัดฟืน้ฟู และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพใหก้ับผู้

ทีผ่่านการบ าบัดฟืน้ฟู ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดทีเ่ขา้รับ

การอบรมในระบบสมัครใจ

                    10,000 เขตต าบลปา่

ปอ้ง

ส านัก

ปลัดเทศบาล

แนวทางท่ี 6.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข



ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02                                      บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

หน่วย

ด าเนนิการ

งบประมาณ พ.ศ.25๖1 พ.ศ.2562รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม่

โครงการ/กิจกรรม

ล า
ดับ

ที่ สถานท่ี

ด าเนนิการ

ปงีบประมาณ พ.ศ.2562

4 โครงการรณรงคว์ันเอดส์โรค เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายตามโครงการรณรงคว์ันเอดส์

โรค

                      5,000 เขตต าบลปา่

ปอ้ง

ส านัก

ปลัดเทศบาล

5 โครงการจัดการแขง่ขันกฬีาเทศบาล

ต าบลปา่ปอ้ง

เพือ่สนับสนุนการแขง่ขันกฬีาตามโครงการจัดการ

แขง่ขันกฬีาเทศบาลต าบลปา่ปอ้งประจ าป ี2562

                   20,000 เขตต าบลปา่

ปอ้ง

กองการศึกษา

6 โครงการสนับสนุนนักกฬีาเขา้ร่วม

การแขง่ขันกฬีา

เพือ่สนับสนุนการแขง่ขันกฬีา ตามโครงการสนับ

สนับนักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขันกฬีาของประชาชน

ต าบลปา่ปอ้ง  รวมทัง้เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายเกีย่วกับ

การแขง่ขันกฬีาในระดับต่าง ๆ ทัง้ในต าบลปา่ปอ้ง

และนอกเขตพื้นที่

                    10,000 เขตต าบลปา่

ปอ้ง

กองการศึกษา

90,000.00            

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ท่ี  6 145,000.00          

รวมงบประมาณตามแนวทางท่ี  6.3



ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02                                      บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

หน่วย

ด าเนนิการ

งบประมาณ พ.ศ.25๖1 พ.ศ.2562รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม่

โครงการ/กิจกรรม

ล า
ดับ

ที่ สถานท่ี

ด าเนนิการ

ปงีบประมาณ พ.ศ.2562

1 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ

ปฏบิัติงานและการใหบ้ริการประชาชน

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเพิม่

ประสิทธิภาพการปฏบิัติงานและการใหบ้ริการ

ประชาชน

                   20,000 เทศบาลต าบล

ปา่ปอ้ง

ส านัก

ปลัดเทศบาล

20,000.00            

1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ

จัดเก็บรายได้

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้  ซึง่ด าเนินการ

จัดท าแผนทีภ่าษแีละทะเบยีนทรัพย์สินของเทศบาล

ต าบลปา่ปอ้ง

                 100,000 เทศบาลต าบล

ปา่ปอ้ง

กองคลัง

2 โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ

อ าเภอดอยสะเก็ด

สนับสนุนงบประมาณทีท่ าการปกครองอ าเภอดอย

สะเก็ด เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายทีเ่กีย่วขอ้งกับการ

ด าเนินโครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอ าเภอดอย

สะเก็ด ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๒

                    10,000 ทีท่ าการ

ปกครอง

อ าเภอดอย

สะเก็ด

ส านัก

ปลัดเทศบาล

3 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ขา้ราชการ 

และพนักงานจ้าง

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการจัดท าโครงการอบรม

คุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 

ขา้ราชการ และพนักงานจ้าง

                      5,000 เทศบาลต าบล

ปา่ปอ้ง

ส านัก

ปลัดเทศบาล

รวมงบประมาณตามแนวทางท่ี  7.1

แนวทางท่ี 7.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการ

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดดี้วยนวัตกรรมการบริหารท่ีเหมาะสม

แนวทางท่ี 7.1 การสร้างจิตส านกึและพัฒนาขดีความสามารถบุคลากรท้องถิน่



ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02                                      บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

หน่วย

ด าเนนิการ

งบประมาณ พ.ศ.25๖1 พ.ศ.2562รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม่

โครงการ/กิจกรรม

ล า
ดับ

ที่ สถานท่ี

ด าเนนิการ

ปงีบประมาณ พ.ศ.2562

4 โครงการอบรมใหค้วามรู้เกีย่วกับ

กฏหมายเบื้องต้น

เพือ่เป็นคา่ใช้จ่ายในการจัดท าโครงการอบรมให้

ความรู้เกีย่วกับกฎหมายเบื้องต้น

                      5,000 เทศบาลต าบล

ปา่ปอ้ง

ส านัก

ปลัดเทศบาล

5 โครงการติดตามและประเมนิผลการ

ด าเนินงานของเทศบาลต าบลปา่ปอ้ง 

โดยองคก์รหรือสถาบันทีเ่ป็นกลาง

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการขององคก์ร

หรือสถาบันทีเ่ป็นกลาง สถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาจากภายในหรือภายนอกเพือ่เป็น

ผู้ด าเนินการศึกษาวิจัยประเมนิผล ติดตามและ

ประเมนิผลการด าเนินงานของเทศบาล เป็นหน่วย

ส ารวจประชาชน เจ้าหน้าทีข่องรัฐ หน่วยงานของรัฐ

 หน่วยงานเอกชนทีม่ารับบริการหรือติดต่อเทศบาล

ต าบลปา่ปอ้งและคา่จ่ายอืน่ตามความจ าเป็นและ

เหมาะสมฯลฯ

                   20,000 เทศบาลต าบล

ปา่ปอ้ง

ส านัก

ปลัดเทศบาล

6 คา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา 

ทัศนศึกษาดูงาน

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ทัศน

ศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล 

 พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  พนักงาน  ผู้น า 

 คณะกรรมการชุมชน  และประชาชน

                   20,000 เขตต าบลปา่

ปอ้ง

ส านัก

ปลัดเทศบาล



ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02                                      บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

หน่วย

ด าเนนิการ

งบประมาณ พ.ศ.25๖1 พ.ศ.2562รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม่

โครงการ/กิจกรรม

ล า
ดับ

ที่ สถานท่ี

ด าเนนิการ

ปงีบประมาณ พ.ศ.2562

7 โครงการจัดซื้อทีด่ินของเทศบาล

ต าบลปา่ปอ้ง

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดซื้อ

ทีด่ินของเทศบาลต าบลปา่ปอ้ง เพือ่กอ่สร้างอาคาร

ส านักงานเทศบาลต าบลปา่ปอ้ง สิง่สาธารณูปโภค 

สิง่สาธารณูปการ สิง่กอ่สร้างอืน่ อีกทัง้เพือ่รองรับ

การขอรับงบประมาณจากหน่วยอืน่ การจัด

กจิกรรมทีอ่ยู่ในอ านาจหน้าทีข่องเทศบาลต าบลปา่

ปอ้ง เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

              2,100,000 เขตต าบลปา่

ปอ้ง

กองช่าง

8 โครงการขอรับเงนิอุดหนุนศูนย์

ปฏบิัติการร่วมในการช่วยเหลือ

ประชาชนขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

เชียงใหม ่ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๒

เพือ่จ่ายเป็นเงนิอุดหนุนใหแ้กเ่ทศบาลต าบลตลาด

ขวัญ ตามโครงการขอรับเงนิอุดหนุนศูนย์ปฏบิัติการ

ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ่

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

                   20,000 ทต.ตลาดขวัญ ส านัก

ปลัดเทศบาล

2,280,000.00      รวมงบประมาณตามแนวทางท่ี   7.2



ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02                                      บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

หน่วย

ด าเนนิการ

งบประมาณ พ.ศ.25๖1 พ.ศ.2562รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม่

โครงการ/กิจกรรม

ล า
ดับ

ที่ สถานท่ี

ด าเนนิการ

ปงีบประมาณ พ.ศ.2562

1 โครงการรณรงคป์ระชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนได้ส่วนร่วมกจิกรรมทางการ

เมอืง

เพือ่เป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์

ประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมทางการเมอืง  

เพือ่สร้างการมสี่วนร่วมทางการเมอืงใหก้ับ

ประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย อีกทัง้ใหค้วาม

ร่วมมอืในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค ์หรือการ

ใหข้อ้มูลขา่วสารแกป่ระชาชนใหท้ราบถงึสิทธิและ

หน้าทีแ่ละการมสี่วนร่วมทางการเมอืง

                      5,000 เทศบาลต าบล

ปา่ปอ้ง

ส านัก

ปลัดเทศบาล

2 โครงการพัฒนาศักยภาพประชาคม

เพือ่ใหค้วามรู้ในการทบทวนปรับปรุง

แผนชุมชนระดับหมูบ่า้น

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนา

ศักยภาพประชาคม  เพือ่ใหค้วามรู้ในการทบทวน

ปรับปรุงแผนชุมชนระดับหมูบ่า้น  เพือ่ส่งเสริม  

สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน และกจิกรรม

สนับสนุนการจัดประชุมประชาคม  แผนชุมชน  การ

พัฒนาผู้น าชุมชน  สร้างเครือขา่ยองคก์รชุมชนและ

สนับสนุนการขับเคลือ่นแผนชุมชนแบบบูรณาการ  

เพือ่น าขอ้มูลมาจัดท าเป็นแผนพัฒนาทอ้งถิน่

                    10,000 เขตต าบลปา่

ปอ้ง

ส านัก

ปลัดเทศบาล

แนวทางท่ี 7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบควบคุม



ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02                                      บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

หน่วย

ด าเนนิการ

งบประมาณ พ.ศ.25๖1 พ.ศ.2562รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม่

โครงการ/กิจกรรม

ล า
ดับ

ที่ สถานท่ี

ด าเนนิการ

ปงีบประมาณ พ.ศ.2562

3 โครงการบริหารจัดการเลือกตัง้

สมาชิกสภาทอ้งถิน่และผู้บริหาร

ทอ้งถิน่

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการจัดท าโครงการบริหาร

จัดการเลือกตัง้สมาชิกสภาทอ้งถิน่และผู้บริหาร

ทอ้งถิน่  ตามทีก่ฎหมายก าหนด  (กรณีครบวาระ  

ยุบสภา  กรณีแทนต าแหน่งว่าง  และกรณี

คณะกรรมการเลือกตัง้สัง่ใหม้กีารเลือกตัง้ใหม ่ 

และกรณีอืน่ ๆ)

                   50,000 เทศบาลต าบล

ปา่ปอ้ง

ส านัก

ปลัดเทศบาล

4 โครงการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีป่ี

ของเทศบาลต าบลปา่ปอ้ง

เพือ่เป็นคา่ใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิน่

สีป่ขีองเทศบาลต าบลปา่ปอ้ง ทัง้การทบทวน 

เปลีย่นแปลง และเพิม่เติม รวมทัง้จัดประชุม

ประชาคมทอ้งถิน่ ประชุมคณะกรรมการ 

อนุกรรมการ คณะท างานต่างๆ เกีย่วกับจัดท า

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ รวมทัง้การประชุม

คณะกรรมการจัดท าแผนในระดับต่างๆ

                    10,000 เทศบาลต าบล

ปา่ปอ้ง

ส านัก

ปลัดเทศบาล

5 โครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน เพือ่เป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเทศบาล

สัญจรพบประชาชน เพือ่เป็นการบริการประชาชน

เชิงรุก เพือ่ชี้แจ้งและซักซอ้มท าความเขา้ใจใน

ขัน้ตอนการใหบ้ริการด้านต่างๆของเทศบาล สร้าง

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าทีเ่ทศบาล และ

ประชาชนในเขตเทศบาล พร้อมทัง้ทราบถงึปัญหา

ความต้องการของประชาชน เพือ่สามารถน ามา

แกไ้ขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของประชาชน

อย่างแทจ้ริง อันน ามาซึง่คุณภาพทีด่ีของประชาชน

                   20,000 เทศบาลต าบล

ปา่ปอ้ง

ส านัก

ปลัดเทศบาล



ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02                                      บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

หน่วย

ด าเนนิการ

งบประมาณ พ.ศ.25๖1 พ.ศ.2562รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม่

โครงการ/กิจกรรม

ล า
ดับ

ที่ สถานท่ี

ด าเนนิการ

ปงีบประมาณ พ.ศ.2562

6 คา่เช่าพื้นทีแ่ละปรับปรุงขอ้มูลเว็บไซต์ เพือ่จ่ายเป็นคา่เช่าพื้นทีแ่ละปรับปรุงขอ้มูลเว็บไซต์ 

(Website) ในการเผยแพร่ขอ้มูลขา่วสารของทาง

ราชการของเทศบาลต าบลปา่ปอ้งใหเ้ป็นปัจจุบัน

และทันสมัย

                      5,000 เทศบาลต าบล

ปา่ปอ้ง

ส านัก

ปลัดเทศบาล

7 คา่โฆษณาและเผยแพร่ขอ้มูลขา่วสาร เพือ่จ่ายเป็นคา่จ้างบุคคลภายนอกเผยแพร่โฆษณา

ขา่วสารและกจิกรรมของเทศบาลต าบลปา่ปอ้ง ใน

สือ่ประเภทต่างๆ เช่น การจ้างเหมาโฆษณาและ

เผยแพร่ขา่วสารทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ 

โรงมหรสพ ฯลฯ

                   20,000 เทศบาลต าบล

ปา่ปอ้ง

ส านัก

ปลัดเทศบาล

120,000.00         

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ท่ี   7 2,420,000.00      

21,087,440.00   

รวมงบประมาณตามแนวทางท่ี  7.3

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์


