
ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
เงินอุดหนุนหน่วยงานอ่ืน 

 
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 โครงการจัดงาน
พระราชพิธีและ
ประเพณีท้องถิ่น 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐ
พิธีและวันส าคัญต่างๆ 
เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
วันปิยะมหาราช ฯลฯ โดยจ่ายเป็น
ค่าจัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ค่า
เตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าจัดซื้อ
ผ้าแพรผ้าริ้ว ธงชาติ  ป้าย
สัญลักษณ์ ดอกไม้ธูปเทียน ค่าพาน
พุ่ม พวงมาลา ดอกไม้ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
จ าเป็น 
 
 
 
 

30,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

ส านักปลัด             

 
 
 



ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
เงินอุดหนุนหน่วยงานอ่ืน 

 
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. 

2 โครงการบริหาร
จัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

อุดหนุนเทศบาลต าบลหางดง เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการ
บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปี 2565 
 
 
 
 

20,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 



ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
เงินอุดหนุนหน่วยงานอ่ืน 

 
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน  การศึกษา 
 

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 อุดหนุนโรงเรียน
บ้านดง 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน (อาหาร
กลางวัน) ให้แก่โรงเรียนบ้านดง 
อัตรามื้อละ 20 บาท ต่อคน 
จ านวน 200 วัน 

588,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
เงินอุดหนุนหน่วยงานอ่ืน 

 
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 อุดหนุนโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหมู่บ้าน
ตามโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 1,5,6,7,8,9 

120,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
เงินอุดหนุนหน่วยงานอ่ืน 

 
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. 

5 โครงการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 
ความปลอดภัยและ
ป้องกันปัญหายา
เสพติดในหมู่บ้าน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่
คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 
3,000 บาท ตามรักษาความสงบ
เรียบร้อย ความปลอดภัยและ
ป้องกันปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน 

18,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
เงินอุดหนุนหน่วยงานอ่ืน 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

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 โครงการจัดงาน
มหกรรมไม้ดอกไม้
ประดับ ครั้งที่ 46
ประจ าปี 2565 

สนับสนุนงบประมาณให้กับที่ท า
การปกครองอ าเภอหางดง 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 
 
 

ส านักปลัด             

 
 
 
 
 

 


