
 
ผด  2  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ด าเนินการเอง 
 

ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริการเชิงรุก 
แผนงาน  สาธารณสุข 

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 โครงการ
ประชาสัมพันธ์งาน
สาธารณสุข 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม  
ดังนี้ 

- การรณรงค์ประชาสัมพันธ์
งานด้านสาธารณสุข 

- การจัดเก็บข้อมูลด้าน
สาธารณสุขและการจัด
แสดงข้อมูลรวมถึงปัญหา
ด้านสาธารณสุข 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทน 
ค่าจ้างพิเศษ ค่าล่วงเวลาส าหรับ
การแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ
ที่เก่ียวข้อง ค่ารับรอง ค่ากระดาษ
และเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าป้าย ค่าดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ ค่าเตรียมและตกแต่ง
สถานที่และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น 

5,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

ส านักปลัด             



 
 

ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริการเชิงรุก 
แผนงาน  สาธารณสุข 

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 โครงการรณรงค์
แก้ไขปัญหาหมอก
ควัน 

เพ่ือจ่ายเป็น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม 
การประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ 
แผ่นพับ ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
กระดาษและเครื่องเขียนแบบ
พิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าพาหนะ 
ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่ารับรอง ค่าของที่
ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น 
 

5,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

ส านักปลัด             

 
 
 
 



ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริการเชิงรุก 
แผนงาน  สาธารณสุข 

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 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน เช่น การ
ฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์
ทางสื่อต่างๆ แผ่นพับ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ากระดาษและเครื่อง
เขียนแบบพิมพ์  ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าพาหนะ 
ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่ารับรอง ค่าของที่
ระลึกและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น   

5,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

ส านักปลัด             

 
 
 
 
 



ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริการเชิงรุก 
แผนงาน  สาธารณสุข 

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 โครงการบิ๊กคลีน 
นิ่งเดย์ 

จัดกิจกรรมเก็บกวาดขยะ ตัด
แต่งก่ิงไม้ และดูแล
สภาพแวดล้อมให้สะอาด และ
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าตอบแทน   ค่า
รับรอง ค่ากระดาษและเครื่อง
เขียนแบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่า
ดอกไม้  ค่ากระเช้าดอกไม้ ค่า
เตรียมและตกแต่งสถานที่  
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าสื่อ
ประชาสัมพันธ์  สิ่งพิมพ์ต่างๆ 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น    

2,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

ส านักปลัด             

 
 
 
 



ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริการเชิงรุก 
แผนงาน  สาธารณสุข 

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
จัดการศูนย์ฟ้ืนฟู
สุขภาพชุมชน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาพชุมชน 
เช่น  
ค่าจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่า
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นใน
การฟ้ืนฟูสุขภาพ ค่าจ้างท าวัสดุ
อุปกรณ์ในการใช้ฟื้นฟูสุขภาพ 
ค่าจัดท าเอกสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ  
ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าตอบแทน 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมผู้
ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่า
ดอกไม้  ค่าของที่ระลึกและ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น 

5,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

ส านักปลัด             

 
 
 



ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริการเชิงรุก 
แผนงาน  สาธารณสุข 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด 

ของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมา

ณ 
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 โครงการป้องกัน

และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้อง กัน
และควบคุมโครงการฝึกอบรมให้โรค
ไข้เลือดออก  โดยความรู้ การ
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ การจัด
นิทรรศการ พ่นหมอกควัน การ
รณรงค์ ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่า ตอบ
แทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง 
ค่ากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 
ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ป้าย ค่าดอกไม้ ค่ากระเช้าดอกไม้ ค่า
เตรียมและตกแต่งสถานที่  ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่
ระลึก ค่าสื่อประชาสัมพันธ์  สิ่งพิมพ์
ต่างๆ ค่าป้ายประชา สัมพันธ์ ค่า
จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ค่าจัดซื้อ
สารเคมีก าจัดลูกน้ ายุงลาย  ค่าพ่น
หมอกควัน ค่าจ้าง  
 

20,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

ส านักปลัด             



ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริการเชิงรุก 
แผนงาน  สาธารณสุข 

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. 

  เหมาท าหมันสัตว์ น้ ายาฆ่าเชื้อโรค  
และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น 

               

7 โครงการป้องกัน
และควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  
โดยความรู้ การประชาสัมพันธ์ทาง
สื่อต่างๆ การจัดนิทรรศการ  การ
รณรงค์ ฯลฯ โดยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่อง
เขียนแบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าดอกไม้  
ค่ากระเช้าดอกไม้ ค่าเตรียมและ
ตกแต่งสถานที่  ค่าอาหาร  ค่า 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่
ระลึก ค่าสื่อประชาสัมพันธ์  สิ่ง 
พิมพ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าจัดซื้อวัคซีนและยาคุมก าเนิด  
ค่าจ้างเหมาท าหมันสัตว์    

20,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

ส านักปลัด             



ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริการเชิงรุก 
แผนงาน  สาธารณสุข 

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 โครงการอบรม
อาสาสมัครป้องกัน
โรคสัตว์ประจ า
หมู่บ้าน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันโรค
สัตว์ประจ าหมู่บ้าน โดยจ่ายเป็น  
ค่าตอบแทน  ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่อง
เขียนแบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าดอกไม้  
ค่ากระเช้าดอกไม้ ค่าเตรียมและ
ตกแต่งสถานที่  ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของ
ที่ระลึก ค่าสื่อประชาสัมพันธ์  
สิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
จ าเป็น 

5,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

ส านักปลัด             

 
 
 
 



ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริการเชิงรุก 
แผนงาน  สาธารณสุข 

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. 

9 โครงการป้องกัน
และควบคุม
โรคติดต่อและโรค
ไม่ติดต่อ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อ  โดยจ่ายเป็น  
ค่าตอบแทน  ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่อง
เขียนแบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าดอกไม้  
ค่ากระเช้าดอกไม้ ค่าเตรียมและ
ตกแต่งสถานที่  ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของ
ที่ระลึก ค่าสื่อประชาสัมพันธ์  
สิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
จ าเป็น 

20,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

ส านักปลัด             

 
 
 
 



 
ผด  2  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ด าเนินการเอง 
 

ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริการเชิงรุก 
แผนงาน  สาธารณสุข 

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 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ในเขต
พ้ืนที่เทศบาลต าบล
แม่ท่าช้าง 

    เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
ปรับปรุงสวนหย่อมในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง โดยจา่ยเป็น
ค่าจ้างเหมาในการจัดสวนหย่อม 
ค่าตอบแทน  ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่ารับรอง  ค่ากระดาษและเครื่อง
เขียน  แบบพิมพ์   ค่าพิมพ์เอกสาร  
ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าป้าย  สื่อ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าดอกไม้  ค่าเมล็ด
พืช กล้าพืช วัสดุในการเพาะพันธุ์
พืช กระเช้าดอกไม้   ค่าเตรียมและ
ตกแต่งสถานที่   ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
ของที่ระลึกและค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเป็นเพื่อใช้ในการจัดท ากิจกรรม  
และค่าใช้จา่ยอื่นที่จ าเปน็   

15,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

ส านักปลัด             

 



 
ผด  2  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ด าเนินการเอง 
 

ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริการเชิงรุก 
แผนงาน  สาธารณสุข 

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 โครงการตรวจ
สุขาภิบาล
ร้านอาหาร อบรมผู้
ประกอบกิจการ 
และผู้สัมผัสอาหาร 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการ
ตรวจสุขาภิบาลร้านอาหาร อบรมผู้
ประกอบกิจการและผูส้ัมผัสอาหาร 
โดยจ่ายเปน็ค่าตอบแทน คา่สมนาคุณ
วิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษและ
เครื่องเขียนแบบพิมพ์ คา่พิมพ์
เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าปา้ย ค่า
ดอกไม้ ค่ากระเช้าดอกไม้ ค่าเตรียม
และตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่
ระลึก ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์
ค่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็   

15,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

ส านักปลัด             

 
 


