
ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด 

ของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดหา จัดซื้อ 
เครื่องมือ วัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่
จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน 
 

ด าเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ที่จ าเป็นต่อการ
ให้บริการประชาชน 

300,000 
 
 
 
 
 

ทต. 
แม่ท่าช้าง 

ส านักปลัด             

2 ปรับปรุง บ ารุง 
รักษาซ่อมแซม ดูแล
วัสดุ ครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์ให้มีสภาพใช้
การได้ทันสมัย 
สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ด าเนินการซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ส านักงานให้ใช้งานได้
และมีประสิทธิภาพ 

100,000 ทต. 
 แม่ท่าช้าง 

ส านักปลัด             

 

 
 
 



ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด 

ของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการจัดงาน จัด
นิทรรศการ ของ
เทศบาล 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
นิทรรศการแสดงผลงานของ
เทศบาล ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่า
สื่อสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
กระเช้าดอกไม้ ค่าเตรียมและ
ตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าที่พัก  
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเป็น 
 

2,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

ส านักปลัด             

 

 

 

 

 



ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด 

ของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการจัดงานพระ
ราชพิธี รัฐพิธี และ
วันส าคัญต่างๆ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งานรัฐพิธีและวันส าคัญต่างๆ 
เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
วันปิยะมหาราช ฯลฯ โดยจ่าย
เป็นค่าจัดท าซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ ค่าเตรียมและตกแต่ง
สถานที่ ค่าจัดซื้อผ้าแพรผ้าริ้ว 
ธงชาติ  ป้ายสัญลักษณ์ 
ดอกไม้ธูปเทียน ค่าพานพุ่ม 
พวงมาลา ดอกไม้ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จ าเป็น 

20,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

ส านักปลัด             

 

 
 
 
 

 



ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด 

ของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการบริหาร
จัดการศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารและรับ
เรื่องราวร้องทุกข์ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในศูนย์
ข้อมูลข่าวสารและรับเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ โดยจ่าย
เป็นค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณ
วิทยากรค่ารับรอง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ค่าป้าประชาสัมพันธ์ 
ค่าตู้เอกสาร  แบบฟอร์มรับ
เรื่องราวร้องทุกข์  ค่าสื่อ
สิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น 

5,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

ส านักปลัด             

6 โครงการประเมิน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 2565 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ประเมินผลการท างานของ
เทศบาล โดยจ้างสถานศึกษา
เป็นผู้ประเมินและประเมินผล
การปฎิบัติราชการ 

30,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

ส านักปลัด         
 
 
 

    

 
 
 
 



ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด 

ของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการประชุม
จัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล โดยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น
ส าหรับให้บริการประชาชน 
ค่ากระดาษและเครื่องเขียน 
แบบพิมพ์ ค่าล้างอัดขยายรูป
ถ่าย  
ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง ค่าป้าย ค่าสื่อ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายที่
จ าเป็น 

5,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

ส านักปลัด             

 
 

 



ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด 

ของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการพัฒนาและ
ดูแลเวปไซต์ของ
เทศบาล 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าพัฒนาและ
ดูแลเว็บไซต์ของเทศบาล เพ่ือ
สร้างช่องทางในการเข้าถึง
ข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ  และ
เพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน
ให้ดีขึ้น 

15,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

ส านักปลัด             

9 โครงการจ้างเหมาท า
วารสารและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาล 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าวารสาร
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาล เพ่ือสร้างช่องทางใน
การเข้าถึงข้อมูลและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานให้ดีขึ้น 

5,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

ส านักปลัด             

 
 
 

 



ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด 

ของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 โครงการจัดส่ง
ผลงานเทศบาล
เข้าประกวดรางวัล
ต่างๆ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดส่งผลงานเทศบาล
เข้าประกวด เช่น การประกวด
ด้านสิ่งแวดล้อม การประกวด
ด้านสาธารณสุข การประกวด
ด้านธรรมาภิบาล ฯลฯ 
ค่าตอบแทนพิธีกร ค่ากระดาษ
และเครื่องเขียน แบบพิมพ์    
ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าพิมพ์เอกสาร  
ค่าป้าย ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่า
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ค่า กระเช้า
ดอกไม้ ค่าเตรียมและตกแต่ง
สถานที่ ค่าของรางวัลหรือเงิน
รางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
จ าเป็น 

3,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

ส านักปลัด             

 



ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงาน บริหารทั่วไป 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด 

ของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 โครงการบริหาร
จัดการศูนย์
ปรองดอง
สมานฉันท์ระดับ
ท้องถิ่น 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการบริหารจัดการศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์ระดับ
ท้องถิ่น ณ  เทศบาลต าบลแม่
ท่าช้าง โดยจ่ายเป็นค่ากระดาษ
และเครื่องเขียน แบบพิมพ์  
แบบฟอร์มรับเรื่องราวร้องทุกข์    
ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าป้าย ค่า
สื่อสิ่งพิมพ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ตู้
เอกสาร และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่
จ าเป็น 

5,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

ส านักปลัด             

 
 

 
 
 
 

 



 
ผด  2  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ด าเนินการเอง 
 

ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด 

ของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 โครงการปกป้อง
สถาบันกษัตริย์ และ
สถาบันส าคัญของ
ชาติ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ปกป้องสถาบันกษัตริย์ และ
สถาบนัส าคัญของชาติ เชน่การ
จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้
เก่ียวกับการปกป้องสถาบัน
กษัตริย์ และสถาบันส าคัญของ
ชาติ การประชาสัมพนัธ์
ความส าคัญของสถาบนักษัตริย์ 
และสถาบันส าคัญของชาติให้
ประชาชนทราบตามสื่อต่างๆ 
ฯลฯ 

5,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

ส านักปลัด        
 
 
 

     

 
 
 
 
 

 
 


