
ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงาน  รักษาความสงบภายใน 

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 โครงการฝึกอบรม
ซักซ้อมแผนป้องกัน
ภัย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผน
ป้องกันภัยต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย 
อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว 
ฯลฯ ที่อาจเกิดขึ้นใน
ส านักงานเทศบาลและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือให้
บุคลากรเทศบาลมีความรู้และ
มีทักษะในการเอาตัวรอดและ
ช่วยเหลือบุคคลในกรณีท่ีเกิด
ภัยขึ้นภายในส านักงานและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 

5,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

ส านักปลัด             

 
 
 
 
 

 



ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงาน  รักษาความสงบภายใน 

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. 

2 โครงการป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยเบื้องต้น 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆใน
โครงการการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น 
เช่น ไฟไหม้ , อุทกภัย , วาตภัย  
, ภัยแล้ง,ภัยหนาว เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

ส านักปลัด             

 
 
 
 
 

 



ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงาน  รักษาความสงบภายใน 

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 โครงการฝึกอบรม
เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของ  
อปพร. 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ การ
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักย ภาพ
อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อป
พร) (กิจกรรมฝึกอบ รมทบทวนและ
การซักซ้อมแผน งานป้องกัน
อัคคีภัย)   เพ่ือให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง ค่า
กระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ 
ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าป้าย ค่าดอก ไม้ 
กระเช้าดอกไม้  ค่าตกแต่ง สถานที่ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก 
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าตอบแทนค่า
เบี้ยเลี้ยง 

5,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

ส านักปลัด             

 



ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงาน  รักษาความสงบภายใน 

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. 

  เจ้าหน้าที่ และผู้มาช่วยปฏิบัติ 
งานค่าชุดปฏิบัติงาน รองเท้า 
หมวก เข็มขัด ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

               

4 โครงการบริหาร
จัดการศูนย์
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 
ทต.แม่ท่าช้าง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่
หน่วยงานทางราชการเป็นผู้จัด
ฝึกอบรม ค่าสนับสนุนการ
ด าเนินงานของ อปพร. เช่นการ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การ
ปฏิบัติงาน ค่าพาหนะการ
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานรวมถึง
กิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน 
เยาวชน และเด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทต.แม่ท่าช้าง 

5,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

ส านักปลัด             

 
 



 
ผด  2  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ด าเนินการเอง 
 

ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 

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 โครงการป้องกันลด
อุบัติเหตุและ
ให้บริการ
ประชาชนในงาน
เทศกาลส าคัญ 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุ
และให้บริการประชาชนใน
เทศกาลส าคัญ โดยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษ
และเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่า
พิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าป้าย ค่าดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
ของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเป็น 
 

5,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

ส านักปลัด             

 
 



 
ผด  2  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ด าเนินการเอง 
 

ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 

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. 

6 โครงการบูรณาการ
ฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจ า
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(หลักสูตรทบทวน) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการบูรณาการการ
ฝึกอบรมชุดจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (หลักสูตรทบทวน) ใน
การเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานใน
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในพื้นท่ี เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษ
และเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่า
พิมพ์เอกสาร ค่าป้าย ค่าดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ ค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก 
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 

10,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

ส านักปลัด             



ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง
เจ้าหน้าที่ และผู้มาช่วย
ปฏิบัติงาน ค่าชุดปฏิบัติงาน 
รองเท้า หมวก เข็มขัด ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเป็น 

 


