
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 160,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทยตามข้อบังคับสมา
คม ส.ท.ท.

31,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
เทศบาลตําบลป่าป้อง

20,000

เงินสมทบสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับตําบล

89,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 108,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 500,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 42,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 6,806,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

364,000

สํารองจ่าย 127,870

เบียยังชีพคนพิการ 1,219,200

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 160,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทยตามข้อบังคับสมา
คม ส.ท.ท.

31,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
เทศบาลตําบลป่าป้อง

20,000

เงินสมทบสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับตําบล

89,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 108,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 500,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 42,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 6,806,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

364,000

สํารองจ่าย 127,870

เบียยังชีพคนพิการ 1,219,200

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,490,400 1,490,400

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 120,000 120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 165,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 24,000

เงินเดือนพนักงาน 745,000 1,261,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 5,000

ค่าเบียประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

74,000 117,000

ค่าเช่าบ้าน 42,000 42,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 250,000 5,000

ค่าโฆษณาและเผยแพ
ร่ข้อมูลข่าวสาร

ค่าเช่าพืนทีและปรับ
ปรุงข้อมูลเว็บไซต์
ค่าใช้สอยในการ
ดําเนินการหรือปฏิบัติ
การทางด้านกฎหมาย

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าของรางวัลหรือเงิน
รางวัล
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 630,000 795,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 21,500 21,500

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 60,000 84,000

เงินเดือนพนักงาน 3,531,000 5,537,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 272,000 272,000

เงินประจําตําแหน่ง 132,000 216,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 85,000 120,000

ค่าเบียประชุม 5,000 5,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

396,000 587,000

ค่าเช่าบ้าน 168,000 252,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 15,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 1,658,000 1,913,000

ค่าโฆษณาและเผยแพ
ร่ข้อมูลข่าวสาร 20,000 20,000

ค่าเช่าพืนทีและปรับ
ปรุงข้อมูลเว็บไซต์ 5,000 5,000

ค่าใช้สอยในการ
ดําเนินการหรือปฏิบัติ
การทางด้านกฎหมาย

5,000 5,000

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 5,000 5,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 70,000 70,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าของรางวัลหรือเงิน
รางวัล 5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

10,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและสัมมนา 10,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมสัมมนา 
ทัศนศึกษาดูงาน

โครงการ 3Rs ลดขยะ
ในชุมชน 20,000

โครงการกําจัดขยะมูล
ฝอยเทศบาลตําบลป่า
ป้อง

150,000

โครงการควบคุม
ป้องกันโรคติดต่อ 5,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาเทศบาลตําบล
ป่าป้อง

20,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 100,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถินสีปีของ
เทศบาลตําบลป่าป้อง
โครงการจ้างนักศึกษา
ปฏิบัติงานในช่วงปิด
ภาคเรียน

15,000

โครงการชุมชน/หมู่
บ้านสะอาด 10,000

โครงการชุมชนพอ
เพียงตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

10,000

โครงการท้องถินไทย
รวมใจภักดิ รักพืนทีสี
เขียว

10,000

โครงการเทศบาล
สัญจรพบประชาชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

100,000 130,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและสัมมนา 80,000 110,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมสัมมนา 
ทัศนศึกษาดูงาน

20,000 20,000

โครงการ 3Rs ลดขยะ
ในชุมชน 20,000

โครงการกําจัดขยะมูล
ฝอยเทศบาลตําบลป่า
ป้อง

150,000

โครงการควบคุม
ป้องกันโรคติดต่อ 5,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาเทศบาลตําบล
ป่าป้อง

20,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 100,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถินสีปีของ
เทศบาลตําบลป่าป้อง

10,000 10,000

โครงการจ้างนักศึกษา
ปฏิบัติงานในช่วงปิด
ภาคเรียน

15,000

โครงการชุมชน/หมู่
บ้านสะอาด 10,000

โครงการชุมชนพอ
เพียงตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

10,000

โครงการท้องถินไทย
รวมใจภักดิ รักพืนทีสี
เขียว

10,000

โครงการเทศบาล
สัญจรพบประชาชน 20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบริหารจัดการ
เลือกตังสมาชิกสภา
ท้องถินและผู้บริหาร
ท้องถิน

โครงการปลูกผักสวน
ครัวรัวกินได้ 20,000

โครงการป้องกันแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน

20,000

โครงการฝึกอบรมทบ
ทวน อปพร.ประจําปี

โครงการฝึกอบรมเพือ
แก้ไขปัญหาโรค
ระบาดและกําจัดหอย
เชอร์รีในนาข้าว

10,000

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาเพือพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการ 10,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 150,000

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้
โครงการพัฒนา
ศักยภาพประชาคมเพือ
ให้ความรู้ในการ
ทบทวนปรับปรุงแผน
ชุมชนระดับหมู่บ้าน

10,000

โครงการพัฒนา
อนุรักษ์ ฟืนฟู ป่าต้น
นํา ตําบลป่าป้อง

20,000

โครงการรณรงค์ 
ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบริหารจัดการ
เลือกตังสมาชิกสภา
ท้องถินและผู้บริหาร
ท้องถิน

50,000 50,000

โครงการปลูกผักสวน
ครัวรัวกินได้ 20,000

โครงการป้องกันแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน

20,000

โครงการฝึกอบรมทบ
ทวน อปพร.ประจําปี 10,000 10,000

โครงการฝึกอบรมเพือ
แก้ไขปัญหาโรค
ระบาดและกําจัดหอย
เชอร์รีในนาข้าว

10,000

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาเพือพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

20,000 20,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการ 10,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 150,000

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้

100,000 100,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพประชาคมเพือ
ให้ความรู้ในการ
ทบทวนปรับปรุงแผน
ชุมชนระดับหมู่บ้าน

10,000

โครงการพัฒนา
อนุรักษ์ ฟืนฟู ป่าต้น
นํา ตําบลป่าป้อง

20,000

โครงการรณรงค์ 
ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ทางการเมือง

โครงการรณรงค์ปลูก
ฝังเน้นโทษของสิงเสพ
ติด

5,000

โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลวันขึนปีใหม่ 
(7 วันอันตราย)

โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลวันสงกรานต์ 
(7 วันอันตราย)

โครงการรณรงค์และ
ส่งเสริมความรู้ในการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน
โครงการรณรงค์วัน
เอดส์โลก 5,000

โครงการรณรงค์สร้าง
จิตสํานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม

10,000

โครงการรักนํา  รักป่า  
รักษาแผ่นดิน 10,000

โครงการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมรณรงค์วัน
สตรีสากล

5,000

โครงการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมวันท้องถิน
ไทย

โครงการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมวันเทศบาล
โครงการส่งเสริมการ
จัดงานซะป๊ะของดีดอย
สะเก็ด

30,000

หน้า : 9/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ทางการเมือง

5,000 5,000

โครงการรณรงค์ปลูก
ฝังเน้นโทษของสิงเสพ
ติด

5,000

โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลวันขึนปีใหม่ 
(7 วันอันตราย)

10,000 10,000

โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลวันสงกรานต์ 
(7 วันอันตราย)

10,000 10,000

โครงการรณรงค์และ
ส่งเสริมความรู้ในการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

5,000 5,000

โครงการรณรงค์วัน
เอดส์โลก 5,000

โครงการรณรงค์สร้าง
จิตสํานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม

10,000

โครงการรักนํา  รักป่า  
รักษาแผ่นดิน 10,000

โครงการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมรณรงค์วัน
สตรีสากล

5,000

โครงการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมวันท้องถิน
ไทย

5,000 5,000

โครงการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมวันเทศบาล 5,000 5,000

โครงการส่งเสริมการ
จัดงานซะป๊ะของดีดอย
สะเก็ด

30,000

หน้า : 10/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการ
บําบัดฟืนฟูผู้เสพ/ผู้ติด
ยาเสพติด และส่งเสริม
การฝึกอบรมอาชีพให้
แก่ผู้ผ่านการบําบัด

10,000

โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนืองมาจากพระ
ราชดําริฯ

10,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมประเพณีชน
เผ่า

20,000

โครงการส่งเสริมความ
รู้การป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในชุมชน

โครงการส่งเสริม
นาฏศิลป์ไทยและพืน
เมืองให้กับเยาวชน
ตําบลป่าป้อง

10,000

โครงการส่งเสริมพระ
พุทธศาสนาวัน
อาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา

10,000

โครงการส่งเสริมและ
ขยายผลโครงการอัน
เนืองมาจากพระราช
ดําริ

5,000

โครงการส่งเสริม
สัปดาห์วันวิสาขบูชา 10,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ในชุมชน 20,000

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของคณะ
กรรมการศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรฯ

5,000

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมเด็กและ
เยาวชนตําบลป่าป้อง

10,000

หน้า : 11/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการ
บําบัดฟืนฟูผู้เสพ/ผู้ติด
ยาเสพติด และส่งเสริม
การฝึกอบรมอาชีพให้
แก่ผู้ผ่านการบําบัด

10,000

โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนืองมาจากพระ
ราชดําริฯ

10,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมประเพณีชน
เผ่า

20,000

โครงการส่งเสริมความ
รู้การป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในชุมชน

5,000 5,000

โครงการส่งเสริม
นาฏศิลป์ไทยและพืน
เมืองให้กับเยาวชน
ตําบลป่าป้อง

10,000

โครงการส่งเสริมพระ
พุทธศาสนาวัน
อาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา

10,000

โครงการส่งเสริมและ
ขยายผลโครงการอัน
เนืองมาจากพระราช
ดําริ

5,000

โครงการส่งเสริม
สัปดาห์วันวิสาขบูชา 10,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ในชุมชน 20,000

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของคณะ
กรรมการศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรฯ

5,000

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมเด็กและ
เยาวชนตําบลป่าป้อง

10,000

หน้า : 12/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

424,590

โครงการสนับสนุนนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬา

10,000

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

20,000

โครงการให้ความช่วย
เหลือประชาชนผู้
ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน

โครงการอนุรักษ์และ
สืบสานประเพณียีเป็ง 150,000

โครงการอนุรักษ์และ
สืบสานภูมิปัญญาท้อง
ถิน

20,000

โครงการอนุรักษ์และ
สืบสานวิถีวัฒนธรรม 
3 ชาติพันธุ์

100,000

โครงการอบรมการ
ปฐมพยาบาล ณ จุด
เกิดเหตุ

โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม ผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ 
ข้าราชการ และ
พนักงานจ้าง
โครงการอบรม
ประชาชนประจํา
ตําบล(ธรรมฑูตสัญจร)

20,000

หน้า : 13/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

424,590

โครงการสนับสนุนนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬา

10,000

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

20,000

โครงการให้ความช่วย
เหลือประชาชนผู้
ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน

10,000 10,000

โครงการอนุรักษ์และ
สืบสานประเพณียีเป็ง 150,000

โครงการอนุรักษ์และ
สืบสานภูมิปัญญาท้อง
ถิน

20,000

โครงการอนุรักษ์และ
สืบสานวิถีวัฒนธรรม 
3 ชาติพันธุ์

100,000

โครงการอบรมการ
ปฐมพยาบาล ณ จุด
เกิดเหตุ

5,000 5,000

โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม ผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ 
ข้าราชการ และ
พนักงานจ้าง

5,000 5,000

โครงการอบรม
ประชาชนประจํา
ตําบล(ธรรมฑูตสัญจร)

20,000

หน้า : 14/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมส่งเสริม
สุขภาพสืบสานวันผู้สูง
อายุและประเพณีปีใหม่
เมือง

100,000

โครงการอบรม
สามเณรภาคฤดูร้อน
ตําบลป่าป้อง

10,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เกียวกับ
กฎหมายเบืองต้น

โครงการอบรมให้
ความรู้ผู้ประกอบการ
เพือป้องกันสุขภาพ
อนามัยผู้บริโภค

10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 65,000 5,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 10,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 578,700

วัสดุการเกษตร

วัสดุก่อสร้าง 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 20,000 10,000

วัสดุอืน

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

หน้า : 15/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมส่งเสริม
สุขภาพสืบสานวันผู้สูง
อายุและประเพณีปีใหม่
เมือง

100,000

โครงการอบรม
สามเณรภาคฤดูร้อน
ตําบลป่าป้อง

10,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เกียวกับ
กฎหมายเบืองต้น

5,000 5,000

โครงการอบรมให้
ความรู้ผู้ประกอบการ
เพือป้องกันสุขภาพ
อนามัยผู้บริโภค

10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 120,000 190,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 5,000 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,000 115,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 140,000 140,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 10,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 578,700

วัสดุการเกษตร 10,000 10,000

วัสดุก่อสร้าง 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 5,000

วัสดุสํานักงาน 70,000 100,000

วัสดุอืน 5,000 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 20,000 20,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 10,000 10,000

หน้า : 16/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเครืองเคลือบ
บัตร

จัดซือตู้เหล็กแบบ 2 
บาน 5,500

จัดซือตู้เอกสาร

จัดซือโต๊ะพับหน้าเหล็ก

จัดซือถังกรองนํา 60,000

จัดซือพัดลมตังพืน

จัดซือพัดลม
อุตสาหกรรมแบบตัง
พืน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)
จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานสานักงาน

16,000

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานสํานักงาน
จัดซือเครืองพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink tank 
Printer)

4,300

จัดซือเครืองสํารอง
ไฟฟ้า 7,500

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือเลือยยนต์

หน้า : 17/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 150,000 150,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 15,000 15,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 50,000 50,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเครืองเคลือบ
บัตร 5,200 5,200

จัดซือตู้เหล็กแบบ 2 
บาน 5,500

จัดซือตู้เอกสาร 4,500 4,500

จัดซือโต๊ะพับหน้าเหล็ก 26,000 26,000

จัดซือถังกรองนํา 60,000

จัดซือพัดลมตังพืน 4,200 4,200

จัดซือพัดลม
อุตสาหกรรมแบบตัง
พืน

18,000 18,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)

7,900 7,900

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานสานักงาน

16,000

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานสํานักงาน

16,000 16,000

จัดซือเครืองพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink tank 
Printer)

4,300 8,600

จัดซือเครืองสํารอง
ไฟฟ้า 7,500 15,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือเลือยยนต์ 20,000 20,000

หน้า : 18/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือเครืองขยายเสียง 9,000

จัดซือเครืองรับ-ส่งวิทยุ
ชนิดประจําที

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซือเครืองตัดเหล็ก
แบบมือถือ

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

จัดซือระบบกล้องวงจร
ปิด CCTV

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมไหล่ทางหินคลุก 
หมู่ 8

97,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 4 (บริเวณบ้านนาย
ทรงฤทธิ-นางจิตรา)

153,500

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 7 ซอย 8

268,000

โครงการก่อสร้างฝา
รางระบายนําทดแทน
ฝาเดิมทีชํารุด หมู่ 
4(บริเวณข้างบ้านนาย
สมทบ)

170,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิด 
หมู่ 6 (บริเวณต่อ
จากรางระบายนําเดิม 
ตรงข้ามซอยเข้าวัด
ดวงดี)

50,000

หน้า : 19/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือเครืองขยายเสียง 9,000

จัดซือเครืองรับ-ส่งวิทยุ
ชนิดประจําที 28,000 28,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซือเครืองตัดเหล็ก
แบบมือถือ 5,000 5,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

จัดซือระบบกล้องวงจร
ปิด CCTV 99,000 99,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมไหล่ทางหินคลุก 
หมู่ 8

97,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 4 (บริเวณบ้านนาย
ทรงฤทธิ-นางจิตรา)

153,500

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 7 ซอย 8

268,000

โครงการก่อสร้างฝา
รางระบายนําทดแทน
ฝาเดิมทีชํารุด หมู่ 
4(บริเวณข้างบ้านนาย
สมทบ)

170,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิด 
หมู่ 6 (บริเวณต่อ
จากรางระบายนําเดิม 
ตรงข้ามซอยเข้าวัด
ดวงดี)

50,000

หน้า : 20/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิด 
หมู่ 7 ซอย 6 (ต่อราง
ระบายนําเดิม)

97,700

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําพร้อมฝาปิด 
หมู่ 5 (บริเวณสวนลุง
สม)

150,000

โครงการขยายสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 6

150,000

ค่าซือหรือแลกเปลียนทีดิน

โครงการจัดซือทีดิน
ของเทศบาลตําบลป่า
ป้อง

2,100,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงผิว
ถนนโดยการทําปูทับ
ทาง (Over lay) ด้วย
แอสฟัลท์คอนกรีต  หมู่ 
1 ซอย 2

98,900

โครงการปรับปรุงผิว
ถนนโดยการทําปูทับ
ทาง(Over lay) ด้วย
แอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ 
1 ซอย 3

83,000

โครงการปรับปรุงผิว
ถนนโดยการทําปูทับ
ทาง(Over lay) ด้วย
แอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ 
1 ซอย 6

58,500

โครงการปรับปรุงผิว
ถนนโดยการทําปูทับ
ทาง(Over lay) ด้วย
แอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ 
2  ซอย  5

450,000

หน้า : 21/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิด 
หมู่ 7 ซอย 6 (ต่อราง
ระบายนําเดิม)

97,700

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําพร้อมฝาปิด 
หมู่ 5 (บริเวณสวนลุง
สม)

150,000

โครงการขยายสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 6

150,000

ค่าซือหรือแลกเปลียนทีดิน

โครงการจัดซือทีดิน
ของเทศบาลตําบลป่า
ป้อง

2,100,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงผิว
ถนนโดยการทําปูทับ
ทาง (Over lay) ด้วย
แอสฟัลท์คอนกรีต  หมู่ 
1 ซอย 2

98,900

โครงการปรับปรุงผิว
ถนนโดยการทําปูทับ
ทาง(Over lay) ด้วย
แอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ 
1 ซอย 3

83,000

โครงการปรับปรุงผิว
ถนนโดยการทําปูทับ
ทาง(Over lay) ด้วย
แอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ 
1 ซอย 6

58,500

โครงการปรับปรุงผิว
ถนนโดยการทําปูทับ
ทาง(Over lay) ด้วย
แอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ 
2  ซอย  5

450,000

หน้า : 22/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงผิว
ถนนโดยการทําปูทับ
ทาง(Over lay) ด้วย
แอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ 
3  ซอย  3

387,000

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุง
รักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

50,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

โครงการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนิน
งานของเทศบาลตําบล
ป่าป้อง โดยองค์กรหรือ
สถาบันทีเป็นกลาง

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

โครงการศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถินอําเภอดอย
สะเก็ด

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 160,000

สนับสนุนการดําเนิน
งานของศูนย์พัฒนา
ครอบครัวตําบลป่าป้อง
ตามโครงการครอบ
ครัวสัมพันธ์

5,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธี
และงานประเพณีท้อง
ถิน

โครงการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศอําเภอดอย
สะเก็ด

หน้า : 23/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงผิว
ถนนโดยการทําปูทับ
ทาง(Over lay) ด้วย
แอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ 
3  ซอย  3

387,000

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุง
รักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

50,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

โครงการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนิน
งานของเทศบาลตําบล
ป่าป้อง โดยองค์กรหรือ
สถาบันทีเป็นกลาง

20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

โครงการศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถินอําเภอดอย
สะเก็ด

25,000 25,000

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 160,000

สนับสนุนการดําเนิน
งานของศูนย์พัฒนา
ครอบครัวตําบลป่าป้อง
ตามโครงการครอบ
ครัวสัมพันธ์

5,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธี
และงานประเพณีท้อง
ถิน

10,000 10,000

โครงการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศอําเภอดอย
สะเก็ด

10,000 10,000

หน้า : 24/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสนับสนุนจัด
ทํารถบุปผาชาติในงาน
ไม้ดอกไม้ประดับ 
ประจําปีงบประมาณ 
2562

25,000

อุดหนุน ทีทําการ
ปกครองอําเภอดอย
สะเก็ด ตามโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนเพือ
เพิมศักยภาพในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด   ให้
แก่ศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดอําเภอดอย
สะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่

40,000

อุดหนุนค่าอาหารกลาง
วัน ตามโครงการ
อาหารกลางวันของ
โรงเรียนบ้านป่าป้อง

264,000

อุดหนุนค่าอาหารกลาง
วัน ตามโครงการ
อาหารกลางวันของ
โรงเรียนบ้านป่าไม้
แดง

812,000

อุดหนุนทีทําการ
ปกครองอําเภอดอย
สะเก็ด ตามโครงการ
ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด

25,000

รวม 9,467,070 130,000 505,000 315,000 6,228,900 10,000 265,000 3,915,290

หน้า : 25/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสนับสนุนจัด
ทํารถบุปผาชาติในงาน
ไม้ดอกไม้ประดับ 
ประจําปีงบประมาณ 
2562

25,000

อุดหนุน ทีทําการ
ปกครองอําเภอดอย
สะเก็ด ตามโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนเพือ
เพิมศักยภาพในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด   ให้
แก่ศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดอําเภอดอย
สะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่

40,000

อุดหนุนค่าอาหารกลาง
วัน ตามโครงการ
อาหารกลางวันของ
โรงเรียนบ้านป่าป้อง

264,000

อุดหนุนค่าอาหารกลาง
วัน ตามโครงการ
อาหารกลางวันของ
โรงเรียนบ้านป่าไม้
แดง

812,000

อุดหนุนทีทําการ
ปกครองอําเภอดอย
สะเก็ด ตามโครงการ
ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด

25,000

รวม 154,000 11,009,740 32,000,000

หน้า : 26/26


