
 
ผด  2  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ด าเนินการเอง 
 

ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน  ความเข้มแข็งของชุมชน 

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 โครงการส่งเสริม
คนดีศรีแม่ท่าช้าง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริม และเชิดชูคนดี ภายใน
หมู่บ้าน/ชุมชน เช่น พ่อดีเด่น        
แม่ดีเด่น ผู้สูงอายุดีเด่น เยาวชน
ดีเด่น ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่ารับรอง 
ค่าป้าย ค่าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของ
ที่ระลึก ค่าโล่ ค่าประกาศนียบัตร 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น 
 

10,000 ทต 
แม่ท่าช้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด             

 
 
 
 

 
 



ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม” 
แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

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 โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน การจัดค่าย
เยาวชน การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
ในการพัฒนาศักยภาพเด็ก ฯลฯ 
โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทน ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าสมนาคุณ ค่า
รับรอง  
ค่ากระดาษและ    เครื่องเขียน 
แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย 
ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าเตรียมและ
ตกแต่งสถานที่ ค่าที่พัก ค่าพาหนะ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็น 

5,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

ส านักปลัด             

 
 
 
 



ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

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 โครงการตลาด
ชุมชนเทศบาล
ต าบลแม่ท่าช้าง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 
การโครงการตลาดชุมชนเทศบาล
ต าบลแม่ท่าช้าง  โดยจ่ายเป็นค่า
เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าจ้างเหมา
ท าความสะอาด  ค่ารับรอง ค่า
กระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ 
ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ป้าย ค่าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่า
ตกแต่งสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าจ้าง
เหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพการ
แสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
จ าเป็น 

10,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

ส านักปลัด             

 
 

 



ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

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 โครงการชมรม
ผู้สูงอายุ
ประจ าเดือน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรม 
การประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ 
การจัดนิทรรศการ การจัดงานวัน
ผู้สูงอายุ กิจกรรมประจ า เดือน
ผู้สูงอายุ ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่า  
ตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่ารับรอง  ค่ากระดาษและเครื่อง
เขียนแบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย สื่อสิ่งพิมพ์
ต่าง ๆ ค่าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
ของที่ระลึกและค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเป็น 

30,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

ส านักปลัด             

 
 
 



ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

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 โครงการ

เยาวชนรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่า การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน การจัดค่าย
เยาวชน การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
ในการพัฒนาศักยภาพเด็ก ฯลฯ 
โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทน ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าสมนาคุณ ค่า
รับรอง ค่ากระดาษ และเครื่อง
เขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าป้าย ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าเตรียม
และตกแต่งสถานที่ ค่าท่ีพัก  ค่า
พาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็น 

5,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

ส านักปลัด             

 
 
 
 
 



ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

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 โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้กับกลุ่ม
สตรี  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
ฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ เพื่อสร้าง
รายได้และแก้ไขปัญหาความ
ยากจน   โดยจ่ายเป็น 
ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษ
และเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่า
พิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าป้าย ค่าดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ ค่าเตรียม และตกแต่ง
สถานที่  ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่
ระลึกและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น 

10,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

ส านักปลัด             

 
 
 
 

 



ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

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 โครงการฝึกอบรม
อาชีพด้าน
สิ่งประดิษฐ์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
ฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ เพื่อสร้าง
รายได้และแก้ไขปัญหาความ
ยากจน   เช่น ช่างตัดผม ช่าง
เสริมสวย ช่างซ่อมโทรทัศน์ 
วิทยุ เครื่องใช้ไฟฟ้า การ
ท าอาหาร การแปรรูปอาหาร 
การท าขนม ฯลฯ โดยจ่ายเป็น 
ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษ
และเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่า
พิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าป้าย ค่าดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ ค่าเตรียมและตกแต่ง
สถานที่  ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่
ระลึกและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น  

10,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

ส านักปลัด             

 



ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

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 โครงการฝึกอบรม
อาชีพด้านงานช่าง
ต่างๆ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
ฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ เพื่อสร้าง
รายได้และแก้ไขปัญหาความ
ยากจน   เช่น ช่างตัดผม ช่าง
เสริมสวย ช่างซ่อมโทรทัศน์ 
วิทยุ เครื่องใช้ไฟฟ้า การ
ท าอาหาร การแปรรูปอาหาร 
การท าขนม ฯลฯ โดยจ่ายเป็น 
ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษ
และเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่า
พิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าป้าย ค่าดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ ค่าเตรียมและตกแต่ง
สถานที่  ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่
ระลึกและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น  
 

10,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

ส านักปลัด             



ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

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 โครงการฝึกอบรม
อาชีพด้านสมุนไพร
และยาเมือง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
ฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ เพื่อสร้าง
รายได้และแก้ไขปัญหาความ
ยากจน   เช่น ช่างตัดผม ช่าง
เสริมสวย ช่างซ่อมโทรทัศน์ 
วิทยุ เครื่องใช้ไฟฟ้า การ
ท าอาหาร การแปรรูปอาหาร 
การท าขนม ฯลฯ โดยจ่ายเป็น 
ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษ
และเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่า
พิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าป้าย ค่าดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ ค่าเตรียมและตกแต่ง
สถานที่  ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่
ระลึกและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น  
 

10,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

ส านักปลัด             



ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

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 โครงการฝึกอบรม
อาชีพด้านการ
ท าอาหาร 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
ฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ เพื่อสร้าง
รายได้และแก้ไขปัญหาความ
ยากจน   เช่น ช่างตัดผม ช่าง
เสริมสวย ช่างซ่อมโทรทัศน์ 
วิทยุ เครื่องใช้ไฟฟ้า การ
ท าอาหาร การแปรรูปอาหาร 
การท าขนม ฯลฯ โดยจ่ายเป็น 
ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษ
และเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่า
พิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าป้าย ค่าดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ ค่าเตรียมและตกแต่ง
สถานที่  ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่
ระลึกและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น  
 

10,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

ส านักปลัด             



ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

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 โครงการป้องกัน

และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดโดยการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยจา่ยเปน็ค่าตอบแทน  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง ค่า
กระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์  
ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
ป้าย  ค่าดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ ค่า
ตกแต่งสถานที่ คา่พาหนะ  ค่าเช่าที่
พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็   

5,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

ส านักปลัด         
 
 
 
 

    

 

 

 

 

 



ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

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 โครงการพัฒนา

และส่งเสริม
หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนินการบริหารจัดการศูนย์พฒันา
ครอบครัวในชุมชน โดยจ่ายเปน็
ค่าตอบแทน คา่สมนาคุณวิทยากร ค่า
รับรอง ค่ากระดาษและเครื่องเขียน 
แบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวสัดุ
อุปกรณ์     ค่าป้าย คา่ดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก คา่อาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม      ค่า
ของที่ระลึก และค่าใช้จา่ยอื่นทีจ่ าเป็น 

10,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

ส านักปลัด         
 
 
 
 

    

 

 

 

 

 



ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

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. 
13 โครงการเดินตาม

รอยพระบาท 
ศาสตร์พระราชา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
เดินตามรอยพระบาท ศาสตร์
พระราชา โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง ค่า
กระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ 
ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ป้าย ค่าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่า
ตกแต่งสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น  

5,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

ส านักปลัด         
 
 
 
 

    

 

 

 

 

 



 
ผด  2  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ด าเนินการเอง 
 

ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

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. 

14 โครงการฝึกอบรม
การใช้สื่อในการ
จ าหน่ายสินค้า 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการอบรมการใช้สื่อในการ
จ าหน่ายสินค้า 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 

10,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

ส านักปลัด             

 


