
 
ผด  2  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ด าเนินการเอง 
 

ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริการเชิงรุก 
แผนงาน  การเกษตร 

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 โครงการบริหาร
จัดการศูนย์การ
เรียนรู้ตามแนว
พระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น  
ค่าตอบแทน  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่ารับรอง  ค่า
กระดาษและเครื่องเขียน  แบบ
พิมพ์   ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่า
วัสดุอุปกรณ์   ค่าป้าย  สื่อ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าดอกไม้   
กระเช้าดอกไม้   ค่าเตรียมและ
ตกแต่งสถานที่   ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
ของที่ระลึกและค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเป็นเพื่อใช้ในการจัดท า
กิจกรรม   

5,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

ส านักปลัด             

 
 
 

 



ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริการเชิงรุก 
แผนงาน  การเกษตร 

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 โครงการธนาคาร
ใบไม้ “เก็บใบไม้ 
ลดการเผา ลด
หมอกควัน” 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ธนาคารใบไม้ “เก็บใบไม้ ลด
การเผา ลดหมอกควัน”  โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น  
ค่าตอบแทน  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษ 
และเครื่องเขียน  แบบพิมพ์   
ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าป้าย  สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่า
ดอกไม้กระเช้าดอกไม้ค่าเตรียม 
และตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร  
ค่าจัดซื้อมูลสัตว์ กระสอบ น้ า
หมักชีวภาพ ถังพลาสติก ถัง
ซีเมนต์ ตลอดจนวัสดุเกี่ยวข้อง 
ในการด าเนินโครงการค่าอาหาร 
ว่างและเครื่องดื่ม  ค่าของที่
ระลึกและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น
เพ่ือใช้ในการจัดท ากิจกรรม   

5,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

ส านักปลัด             



ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริการเชิงรุก 
แผนงาน  การเกษตร 

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 โครงการรักน้ า รัก
ป่า รักษาแผ่นดิน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรัก
น้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน เช่น 
ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่ารับรอง ค่ากรดาษ
และเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่า
พิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่าป้าย ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่า
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่า
เตรียมและตกแต่งสถานที่ 
ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่า
จัดซื้อต้นไม้ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
จ าเป็น 

5,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

ส านักปลัด             

 
 
 
 
 



ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริการเชิงรุก 
แผนงาน  การเกษตร 

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 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆใน
โครงการโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ต่างๆ เช่น  ค่าตอบแทน  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่ารับรอง  
ค่ากระดาษและเครื่องเขียน  
แบบพิมพ์   ค่าพิมพ์เอกสาร  
ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าป้าย  สื่อ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าดอกไม้   
กระเช้าดอกไม้   ค่าเตรียมและ
ตกแต่งสถานที่   ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
ของที่ระลึก ค่าจัดซื้อต้นไม้ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นเพื่อใช้ใน
การจัดท ากิจกรรม 

5,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

ส านักปลัด             



ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริการเชิงรุก 
แผนงาน  การเกษตร 

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 โครงการฝึกอบรม
อาชีพด้านเกษตร 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆใน
โครงการฝึกอบรมอาชีพด้าน
เกษตร โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ต่างๆ เช่น  ค่าตอบแทน  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่ารับรอง  
ค่ากระดาษและเครื่องเขียน  
แบบพิมพ์   ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่า
วัสดุอุปกรณ์   ค่าป้าย  สื่อ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าดอกไม้   
กระเช้าดอกไม้   ค่าเตรียมและ
ตกแต่งสถานที่   ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
ของที่ระลึก ค่าจัดซื้อต้นไม้ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นเพื่อใช้ใน
การจัดท ากิจกรรม 

5,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

ส านักปลัด             

 
 
 



ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก 
แผนงาน  การเกษตร 

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 โครงการขุดลอก
ล าเหมือง
สาธารณะภายใน
เขต ทต.แม่ท่าช้าง 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าเหมือง
สาธารณะภายในเขตเทศบาล
ต าบลแม่ท่าช้าง  รายละเอียด
ตามแบบและประมาณการของ
เทศบาลต าบลแม่ท่าช้างก าหนด 

70,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

กองช่าง             

7 โครงการขุดลอก
และก าจัดวัชพืช
ล าเหมือง
สาธารณะ
ประโยชน์ ภายใน
ชุมชนธารอิงดอย 
หมู่ที่ 1 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าเหมือง
สาธารณประโยชน์ ชุมชนธารอิง
ดอย หมู่ที ่๑ เริ่มจากล าเหมือง
หลังสโมสร ถึงล าเหมืองแบ่งเขต
กับเทศบาลหางดง
จ านวน ๔ ช่วง ความยาวรวม
ทั้งหมด ๑๙๑ เมตร รายละเอียด
ตามแบบและประมาณการของ
เทศบาลต าบลแม่ท่าช้างก าหนด  

6,600 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

กองช่าง             

 
 


