


 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

..................................................... 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด ๕ การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติ ข้อ ๒๖ (๒)คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน ข้อ ๒๗ แผนการ
ด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นๆ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถน าแผนไปใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้ทราบ เทศบาล
ต าบลแม่ท่าช้าง จึงประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยสามารถขอดูหรือ
สอบถามเพ่ิมเติมได้ ณ  เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  111  หมู่ที่ 1    ต าบลหางดง อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5344-2080 จงึประกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66  ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 12   เดือน ตุลาคม   พ.ศ.2565 
 
 
 
 

(นายอุดม  ดวงดี) 
นายกเทศมนตรีต าบลแม่ท่าช้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ส่วนที่  1   

บทน ำ 
 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 อาศัยตามความในมาตรา  5 มาตรา 16  และมาตรา 17  ข้อ 4  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปีและแผนการด าเนินงาน และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 
3 ให้แก้ไข “แผนพัฒนาสามปี” เป็น แผนพัฒนาสี่ปี” ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  และข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๗ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน“ข้อ ๒๗ แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆที่ต้องด าเนินการใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน  โครงการการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดที่ระบุแผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรม  ทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณนั้นท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับ
หน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม  ในการปฏิบัติการจะท าให้
การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 
 
 วัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินงำน 

1. เพ่ือให้ทราบกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ 
2. เพ่ือให้เกิดการประสานงานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานที่เข้ามาด าเนินโครงการ 
   ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ ในการบริหารงาน ประสานงาน และการติดตามประเมินผลการพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548  มาตรา  5 มาตรา 16  และมาตรา 17  ข้อ 4  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
แผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอน  ดังนี้ 

1.คณะกรรมการสนับสนุนการจ าท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาของ
เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ของเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศ
เป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้ ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 
 



“ข้อ ๒๗ แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น” 

 
 
ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

 1. ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ   พ.ศ.2566  ของเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง   
มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 
 2. ท าให้ทราบถึงแผนงาน โครงการ / กิจกรรม  ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 3. แสดงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 4. เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการ / กิจกรรม ต่างๆ 
 5. สะดวกต่อการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ / กิจกรรม 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 

 
 



ผด  1 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 
เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ่

 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วย
ด าเนินการ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 

                แผนงานบริหารงานคลัง 

 
11 
8 
1 

 
9.83 
7.15 
0.90 

 
118,000 
90,000 
30,000 

 
0.93 
0.71 
0.24 

 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

รวม 19 16.97 238,000 1.87  
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

3 
 

2.68 
 

50,000 
 

0.40 
 

ส านักปลัด 
รวม 3 2.68 50,000 0.40  

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ เหมาะสมกับ
ชุมชนเชิงรุก 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

14 

 
 

12.50 

 
 

2,819,800 

 
 

22.16 

 
 

กองช่าง 
รวม 14 12.50 2,819,800 22.16  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
แผนงานงบกลาง 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
14 
15 
17 
14 
3 
2 

 
12.50 
13.40 
15.18 
12.50 
2.68 
1.79 

 
890,500 
210,000 
158,000 
613,000 

7,538,000 
62,500 

 
7.00 
1.65 
1.25 
4.82 

59.24 
0.50 

 
กองการศึกษา 

ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

กองการศึกษา 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

รวม 65 58.04 9,472,000 76.56  



            ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริการเชิงรุก 
                 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
                 แผนงานการเกษตร 

 

 
2 
9 

 
1.79 
8.04 

 

 
30,000 

115,000 

 
0.24 
0.91 

 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

รวม 11 9.83 145,000 1.14  
รวมทุกยุทธศาสตร์ 112 100 12,724,800 100  

 
 



 
แบบผด  02  

จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 

เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 
 

ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงำน  งบกลำง 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ด ำเนินกำรแจกเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอำยุ 
 

5,928,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             

2 เบี้ยยังชีพคนพิกำร ด ำเนินกำรแจกเบี้ยยังชีพคน
พิกำร 
 
 
 
 

1,480,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

ด ำเนินกำรแจกเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 
 
 

130,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             

 
 

 



 
 

แบบผด  02  
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

 
ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
แผนงำน บริหำรงำนทั่วไป 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 โครงกำรจัดงำน จัด
นิทรรศกำร ของ
เทศบำล 

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
นิทรรศกำรแสดงผลงำนของ
เทศบำล ฯลฯ โดยจ่ำยเป็นค่ำ
สื่อสิ่งพิมพ์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์  
ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 
กระเช้ำดอกไม้ ค่ำเตรียมและ
ตกแต่งสถำนที่ ค่ำเช่ำที่พัก  
ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่
จ ำเป็น 
 

2,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             

 

 

 

 



 
แบบผด  02  

จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 

เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 
 

ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
แผนงำน บริหำรงำนทั่วไป 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 โครงกำรจัดงำนพระ
รำชพิธี รัฐพิธี และ
วันส ำคัญต่ำงๆ 

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำนรัฐพิธีและวันส ำคัญต่ำงๆ 
เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษำ 
วันปิยะมหำรำช ฯลฯ โดยจ่ำย
เป็นค่ำจัดท ำซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ ค่ำเตรียมและตกแต่ง
สถำนที่ ค่ำจัดซื้อผ้ำแพรผ้ำริ้ว 
ธงชำติ  ป้ำยสัญลักษณ์ 
ดอกไม้ธูปเทียน ค่ำพำนพุ่ม 
พวงมำลำ ดอกไม้ ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ต่ำง ๆ และค่ำใช้จ่ำย
อ่ืนที่จ ำเป็น 

20,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             

 

 
 
 
 



 
แบบผด  02  

จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 

เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 
 

ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
แผนงำน บริหำรงำนทั่วไป 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 โครงกำรบริหำร
จัดกำรศูนย์ข้อมูล
ข่ำวสำรและรับ
เรื่องรำวร้องทุกข์ 

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในศูนย์
ข้อมูลข่ำวสำรและรับเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ โดยจ่ำย
เป็นค่ำตอบแทน ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกรค่ำรับรอง ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ค่ำป้ำประชำสัมพันธ์ 
ค่ำตู้เอกสำร  แบบฟอร์มรับ
เรื่องรำวร้องทุกข์  ค่ำสื่อ
สิ่งพิมพ์ ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็น 

5,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             

4 โครงกำรประเมิน
ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลกำร
ปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี 2566 

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำร
ประเมินผลกำรท ำงำนของ
เทศบำล โดยจ้ำงสถำนศึกษำ
เป็นผู้ประเมินและประเมินผล
กำรปฎิบัติรำชกำร 

30,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด         
 
 
 

    

 
 
 



 
แบบผด  02  

จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 

เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 
 

ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
แผนงำน  บริหำรงำนทั่วไป 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 โครงกำรประชุม
จัดท ำแผนพัฒนำ
เทศบำล 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
เทศบำล โดยจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทนปฏิบัติงำนนอก
เวลำรำชกำร ค่ำอำหำร 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็น
ส ำหรับให้บริกำรประชำชน 
ค่ำกระดำษและเครื่องเขียน 
แบบพิมพ์ ค่ำล้ำงอัดขยำยรูป
ถ่ำย  
ค่ำเช่ำเครื่องเสียง ค่ำน้ ำมัน
เชื้อเพลิง ค่ำป้ำย ค่ำสื่อ
สิ่งพิมพ์ต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยที่
จ ำเป็น 

5,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             

 
 



 
แบบผด  02  

จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 

เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 
 

ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
แผนงำน บริหำรงำนทั่วไป 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 โครงกำรพัฒนำและ
ดูแลเวปไซต์ของ
เทศบำล 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำพัฒนำและ
ดูแลเว็บไซต์ของเทศบำล เพ่ือ
สร้ำงช่องทำงในกำรเข้ำถึง
ข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรของทำงรำชกำร  และ
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำน
ให้ดีขึ้น 

15,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             

7 โครงกำรจ้ำงเหมำท ำ
วำรสำรและเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำร
เทศบำล 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำวำรสำร
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของ
เทศบำล เพ่ือสร้ำงช่องทำงใน
กำรเข้ำถึงข้อมูลและเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร  
และเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ท ำงำนให้ดีขึ้น 

5,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             

 
 
 



 
แบบผด  02  

จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 

เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 
 

ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
แผนงำน บริหำรงำนทั่วไป 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 โครงกำรจัดส่ง
ผลงำนเทศบำล
เข้ำประกวดรำงวัล
ต่ำงๆ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
โครงกำรจัดส่งผลงำนเทศบำล
เข้ำประกวด เช่น กำรประกวด
ด้ำนสิ่งแวดล้อม กำรประกวด
ด้ำนสำธำรณสุข กำรประกวด
ด้ำนธรรมำภิบำล ฯลฯ 
ค่ำตอบแทนพิธีกร ค่ำกระดำษ
และเครื่องเขียน แบบพิมพ์    
ค่ำวัสดุอุปกรณ์  ค่ำพิมพ์เอกสำร  
ค่ำป้ำย ค่ำสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำ
ประชำสัมพันธ์ทำงสื่อต่ำงๆ
ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ค่ำดอกไม้ ค่ำ กระเช้ำ
ดอกไม้ ค่ำเตรียมและตกแต่ง
สถำนที่ ค่ำของรำงวัลหรือเงิน
รำงวัล และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่
จ ำเป็น 

3,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             



 
แบบผด  02  

จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 

เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 
 

ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
แผนงำน บริหำรทั่วไป 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 โครงกำรบริหำร
จัดกำรศูนย์
ปรองดอง
สมำนฉันท์ระดับ
ท้องถิ่น 

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
โครงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์
ปรองดองสมำนฉันท์ระดับ
ท้องถิ่น ณ  เทศบำลต ำบลแม่
ท่ำช้ำง โดยจ่ำยเป็นค่ำกระดำษ
และเครื่องเขียน แบบพิมพ์  
แบบฟอร์มรับเรื่องรำวร้องทุกข์    
ค่ำประชำสัมพันธ์ ค่ำป้ำย ค่ำ
สื่อสิ่งพิมพ์  ค่ำวัสดุอุปกรณ์  ตู้
เอกสำร และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่
จ ำเป็น 

5,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             

 
 

 
 
 
 



 
 

แบบผด  02  
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

 
ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
แผนงำน บริหำรงำนทั่วไป 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 โครงกำรปกป้อง
สถำบันกษัตริย์ และ
สถำบันส ำคัญของ
ชำติ 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จำ่ยในกำร
ปกป้องสถำบันกษัตริย์ และ
สถำบนัส ำคัญของชำติ เชน่กำร
จัดกิจกรรมอบรม ให้ควำมรู้
เก่ียวกับกำรปกป้องสถำบัน
กษัตริย์ และสถำบันส ำคัญของ
ชำติ กำรประชำสัมพนัธ์
ควำมส ำคัญของสถำบนักษัตริย์ 
และสถำบันส ำคัญของชำติให้
ประชำชนทรำบตำมสื่อต่ำงๆ 
ฯลฯ 

5,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด        
 
 
 

     

 
 
 
 
 

 



 
แบบผด  02  

จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 

เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 
 

ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
แผนงำน บริหำรงำนทั่วไป 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 โครงกำรเทศบำลพบ
ประชำชน 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
โครงกำรเทศบำลพบ
ประชำชน โดยจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทนปฏิบัติงำนนอก
เวลำรำชกำร ค่ำอำหำร 
ค่ำอำหำรว่ำและเครื่องดื่ม ค่ำ
วัสดุอุปกรณ์ที่จ ำเป็นส ำหรับ
ให้บริกำรประชำชน ค่ำ
กระดำษและเครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ ค่ำล้ำงอัดขยำยรูปถ่ำย  
ค่ำเช่ำเครื่องเสียง ค่ำน้ ำมัน
เชื้อเพลิง ค่ำป้ำย ค่ำสื่อ
สิ่งพิมพ์ต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยที่
จ ำเป็น 

5,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด        
 
 
 

     

 
 
 



 
แบบผด  02  

จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 

เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 
 

ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
แผนงำนบริหำรงำนคลัง 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 โครงกำรจ้ำงเหมำ
ปรับปรุงแผนที่ภำษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำ
ปรับปรุงแผนที่ภำษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับ
ภำษีท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 

30,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

กองคลัง        
 
 
 

     

 



 
แบบผด  02  

จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 

เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 
 

ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
แผนงำน  รักษำควำมสงบภำยใน 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 โครงกำรฝึกอบรม
ซักซ้อมแผนป้องกัน
ภัย 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
โครงกำรฝึกอบรมซักซ้อมแผน
ป้องกันภัยต่ำง ๆ เช่น อัคคีภัย 
อุทกภัย วำตภัย แผ่นดินไหว 
ฯลฯ ที่อำจเกิดขึ้นใน
ส ำนักงำนเทศบำลและศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก เพ่ือให้
บุคลำกรเทศบำลมีควำมรู้และ
มีทักษะในกำรเอำตัวรอดและ
ช่วยเหลือบุคคลในกรณีท่ีเกิด
ภัยขึ้นภำยในส ำนักงำนและ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  
 

10,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             

 
 
 
 
 



 
แบบผด  02  

จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 

เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 
 

ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
แผนงำน  รักษำควำมสงบภำยใน 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 โครงกำรป้องกัน
และบรรเทำสำ
ธำรณภัยเบื้องต้น 

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆใน
โครงกำรกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยเบื้องต้น 
เช่น ไฟไหม้ , อุทกภัย , วำตภัย  
, ภัยแล้ง,ภัยหนำว เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             

 
 
 
 
 



 
แบบผด  02  

จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 

เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 
 

ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
แผนงำน  รักษำควำมสงบภำยใน 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 โครงกำรฝึกอบรม
เพ่ือพัฒนำ
ศักยภำพของ  
อปพร. 

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำร กำร
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำศักย ภำพ
อำสำสมัครป้องกันฝ่ำยพลเรือน (อป
พร) (กิจกรรมฝึกอบ รมทบทวนและ
กำรซักซ้อมแผน งำนป้องกัน
อัคคีภัย)   เพ่ือให้ประชำชนมีส่วน
ร่วมในกำรป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย โดยจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน 
ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำรับรอง ค่ำ
กระดำษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ 
ค่ำพิมพ์เอกสำร  ค่ำป้ำย ค่ำดอก ไม้ 
กระเช้ำดอกไม้  ค่ำตกแต่ง สถำนที่ 
ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ค่ำของที่ระลึก 
ค่ำธรรมเนียมและลงทะเบียน ค่ำ
พำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำตอบแทนค่ำ
เบี้ยเลี้ยง 

5,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             



 
แบบผด  02  

จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 

เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 
 
 

ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
แผนงำน  รักษำควำมสงบภำยใน 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  เจ้ำหน้ำที่ และผู้มำช่วยปฏิบัติ 
งำนค่ำชุดปฏิบัติงำน รองเท้ำ 
หมวก เข็มขัด ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 

               

4 โครงกำรบริหำร
จัดกำรศูนย์
อำสำสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ำยพลเรือน 
ทต.แม่ท่ำช้ำง 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียน
ฝึกอบรมหลักสูตรอำสำสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนที่
หน่วยงำนทำงรำชกำรเป็นผู้จัด
ฝึกอบรม ค่ำสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของ อปพร. เช่นกำร
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กำร
ปฏิบัติงำน ค่ำพำหนะกำร
ปฏิบัติงำน ปฏิบัติงำนรวมถึง
กิจกรรมให้ควำมรู้แก่ประชำชน 
เยำวชน และเด็กเล็กในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก ทต.แม่ท่ำช้ำง 

5,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             



 
 
 

แบบผด  02  
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

 
ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
แผนงำน  กำรรักษำควำมสงบภำยใน 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 โครงกำรป้องกันลด
อุบัติเหตุและ
ให้บริกำร
ประชำชนในงำน
เทศกำลส ำคัญ 

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
โครงกำรป้องกันลดอุบัติเหตุ
และให้บริกำรประชำชนใน
เทศกำลส ำคัญ โดยจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทน ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร ค่ำรับรอง ค่ำกระดำษ
และเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่ำ
พิมพ์เอกสำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
ค่ำป้ำย ค่ำดอกไม้ กระเช้ำ
ดอกไม้ ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำ
พำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำอำหำร 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำ
ของที่ระลึก และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่
จ ำเป็น 
 

5,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             



 
 

 
แบบผด  02  

จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 

เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 
 

ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
แผนงำน  กำรรักษำควำมสงบภำยใน 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 โครงกำรบูรณำกำร
ฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติกำรจิตอำสำ
ภัยพิบัติประจ ำ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(หลักสูตรทบทวน) 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
โครงกำรบูรณำกำรกำร
ฝึกอบรมชุดจิตอำสำภัยพิบัติ
ประจ ำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (หลักสูตรทบทวน) ใน
กำรเป็นผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนใน
กำรป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัยในพื้นท่ี เพ่ือจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทน ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร ค่ำรับรอง ค่ำกระดำษ
และเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่ำ
พิมพ์เอกสำร ค่ำป้ำย ค่ำดอกไม้ 
กระเช้ำดอกไม้ ค่ำตกแต่ง
สถำนที่ ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม ค่ำของที่ระลึก  

10,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             



แบบผด  02  
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

 
ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
แผนงำน  รักษำควำมสงบภำยใน 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ค่ำธรรมเนียมและลงทะเบียน 
ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก 
ค่ำตอบแทน ค่ำเบี้ยเลี้ยง
เจ้ำหน้ำที่ และผู้มำช่วย
ปฏิบัติงำน ค่ำชุดปฏิบัติงำน 
รองเท้ำ หมวก เข็มขัด ค่ำวัสดุ 
อุปกรณ์และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่
จ ำเป็น 

               

7 โครงกำรฝึกอบรม
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยและ
ซักซ้อมอพยพเด็ก
นักเรียนศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก
เทศบำลต ำบลแม่
ท่ำช้ำง 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินโครงกำร ฝึกอบรม
ป้องกันและระงับอัคคีภัยและ
ซ้อมอพยพเด็ก โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
มีควำมปลอดภัย มีควำมรู้และ
สำมำรถป้องกันตนเองขณะเกิด
อัคคีภัยได้ โดยจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทน ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร ค่ำรับรอง ค่ำกระดำษ 

5,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             



แบบผด  02  
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

 
ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
แผนงำน  รักษำควำมสงบภำยใน 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  และเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่ำ
พิมพ์เอกสำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
ค่ำป้ำย ค่ำดอกไม้ กระเช้ำ
ดอกไม้ ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำ
พำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำอำหำร 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำ
ของที่ระลึกและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่
จ ำเป็น 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบผด  02  

จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 

เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 
 

ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
แผนงำน  รักษำควำมสงบภำยใน  (เงินอุดหนุน) 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 โครงกำรบริหำร
จัดกำรศูนย์
ปฏิบัติกำรร่วมใน
กำรช่วยเหลือ
ประชำชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
ประจ ำปี 2566 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่
เทศบำลต ำบลสันผักหวำน ตำม
โครงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์
ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือ
ประชำชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ ำปี 2566 

20,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             

 



 
แบบผด  02  

จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 

เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 
 

ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงำน  กำรศึกษำ 

ล ำดับ 
โครงกำร/
กิจกรรม 

รำยละเอียด 
ของโครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำ
ณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 โครงกำร
สนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยกำร
บริหำร
สถำนศึกษำ 

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรบริหำร
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  พัฒนำกำรศึกษำ
เรียนรู้ในระบบ (ขั้นพ้ืนฐำน)หรือ นอก
ระบบ หรือศึกษำเรียนรู้ตำมอัธยำศัย  
ค่ำฝึกอบรมเพ่ิมศักยภำพกำรเรียนรู้  
กำรจัดระบบรถโรงเรียน   กำรสนับสนุน
วัสดุกำรศึกษำ  สื่อกำรเรียนกำรสอน  
กำรจัดเก็บ ส ำรวจ  บันทึกและวิเครำะห์
ข้อมูลกำรศึกษำ  โดยจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทน ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  
ค่ำตอบแทนผู้มำช่วยปฏิบัติงำน  ค่ำวัสดุ
กำรศึกษำ สื่อกำรเรียนกำรสอน ค่ำ
เตรียมและตกแต่งสถำนที่  ค่ำเช่ำ
พำหนะ ค่ำอำหำร  ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ค่ำกระดำษ  เครื่องเขียนและ
แบบพิมพ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็น 

806,500 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

กอง
กำรศึกษำ 

            

 



แบบผด  02  
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

 
ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงำน  กำรศึกษำ 

ล ำดับ 
โครงกำร/
กิจกรรม 

รำยละเอียด 
ของโครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

ด ำเนินกำร 
2565 2566 

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 โครงกำร

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม 
ศพด.ทต.แม่ท่ำ
ช้ำง 

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำจัดในกำร
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง ให้มีควำม
เหมำะสม ปลอดภัย เป็นแหล่งเรียนรู้
และเหมำะสมต่อกำรเรียนรู้ของเด็ก 
เช่นจัดซื้อหญ้ำเทียมปูสนำมเด็กเล่น 
จัดซื้อดอกไม้ ต้นไม้ จัดสวนหย่อม 
ปรับภูมิทัศน์ให้เหมำะสมกับกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

กอง
กำรศึกษำ 

            

 
 
 



แบบผด  02  
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

 
ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงำน  กำรศึกษำ 

ล ำดับ 
โครงกำร/
กิจกรรม 

รำยละเอียด 
ของโครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

ด ำเนินกำร 
2565 2566 

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 โครงกำรจัดงำน

นิทรรศกำร 
เปิดบ้ำน
วิชำกำร ผลงำน
ครูและนักเรียน 

                      เพื่อเป็นค่ำใชจ้่ำยใน
กำรจัดโครงกำรจัดงำนนทิรรศกำร เปิด
บ้ำนวิชำกำร ผลงำนครูและนักเรียน  โดย
จ่ำยเป็นคำ่รับรอง ค่ำอำหำรวำ่งและ
เครื่องดื่ม ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์  ค่ำเครื่องเสียง  เต้นท์ เวที 
ค่ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด คำ่ตกแต่ง  
จัดสถำนที่  ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน 
ค่ำโล่ หรือถ้วยรำงวัล ค่ำเงนิหรือของ
รำงวัล ค่ำจำ้งเหมำจัดนิทรรศกำร ค่ำ
มหรสพ กำรแสดง และค่ำใช้จ่ำยในกำร
โฆษณำประชำสัมพนัธ์  ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร ค่ำตอบแทนพิธีกร  ค่ำกระดำษ
และเครื่องเขียนแบบพิมพ์  ค่ำพิมพ์
เอกสำร ค่ำป้ำย ค่ำสื่อสิ่งพิมพ์ตำ่งๆ ค่ำ
ประชำสัมพนัธ์ทำงสื่อต่ำงๆ กระเช้ำ
ดอกไม้  ค่ำพำหนะ  คำ่จัดริ้วขบวน และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเปน็ 

10,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

กอง
กำรศึกษำ 

            

 



แบบผด  02  
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

 
ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงำน  กำรศึกษำ 

ล ำดับ 
โครงกำร/
กิจกรรม 

รำยละเอียด 
ของโครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

ด ำเนินกำร 
2565 2566 

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 โครงกำร

ส่งเสริมกำร
เรียนรู้ตำม
แนวทำง
ปรัชญำ
เศรษฐกิจ
พอเพียงศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก 
ทต.แม่ท่ำช้ำง 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน
โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำม
แนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยจ่ำยเป็นค่ำพันธุ์พืช ปุ๋ย ดิน ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์เกี่ยวกับกำรเกษตร ค่ำจัดท ำ
ป้ำย ค่ำตอบแทน ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร ค่ำรับรอง ค่ำกรดำษและ
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่ำพิมพ์เอกสำร 
ค่ำป้ำย ค่ำหนังสือ แผ่นพับ ค่ำปรับภูมิ
ทัศน์ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ค่ำของที่ระลึกและค่ำใช้จ่ำย
อ่ืนๆที่จ ำเป็น เป็นต้น 

3,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

กอง
กำรศึกษำ 

            

 
 
 
 
 
 



 
แบบผด  02  

จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 

เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 
 

ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงำน  กำรศึกษำ 

ล ำดับ 
โครงกำร/
กิจกรรม 

รำยละเอียด 
ของโครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

ด ำเนินกำร 
2565 2566 

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 โครงกำรส่ง

นักเรียนเข้ำร่วม
กำรแข่งขัน
ทักษะวิชำกำร
และจัด
นิทรรศกำร
ผลงำน 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรส่ง
นักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร
และจัดนทิรรศกำรผลงำน  โดยจ่ำยเป็น
ค่ำรับรอง ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  
ค่ำเคร่ืองเสียง  เต้นท์ เวที ค่ำจำ้งเหมำท ำ
ควำมสะอำด คำ่ตกแต่ง  จัดสถำนที่  
ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสนิ ค่ำโล่ หรือ
ถ้วยรำงวัล ค่ำเงนิหรือของรำงวัล ค่ำจ้ำง
เหมำจัดนิทรรศกำร ค่ำมหรสพ กำรแสดง 
และค่ำใช้จำ่ยในกำรโฆษณำ
ประชำสัมพนัธ์  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร 
ค่ำตอบแทนพิธีกร  ค่ำกระดำษและ
เครื่องเขียนแบบพิมพ์  คำ่พิมพ์เอกสำร 
ค่ำป้ำย คำ่สื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำ
ประชำสัมพนัธ์ทำงสื่อต่ำงๆ กระเช้ำ
ดอกไม้  ค่ำพำหนะ  คำ่จัดริ้วขบวน และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเปน็ 

5,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

กอง
กำรศึกษำ 

            



 
แบบผด  02  

จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 

เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 
 

ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงำน  กำรศึกษำ 

ล ำดับ 
โครงกำร/
กิจกรรม 

รำยละเอียด 
ของโครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

ด ำเนินกำร 
2565 2566 

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 โครงกำรหนู

น้อยฟันสวย
สุขภำพดี 

     เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน
โครงกำรหนูน้อยฟันสวยสุขภำพดี โดย
กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่ผู้ปกครอง และ
นักเรียนในกำรดูแลสุขภำพฟัน  มีควำมรู้
เกี่ ยวกับกำรป้ องกัน โรคฟันผุ ใน เด็ก 
ผู้ปกครองได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของ
กำรดูแลสุขภำพปำกและฟันของลูก และ
เพื่อให้เด็กดูแลสุขภำพฟันได้ด้วยตนเอง 
โดยจ่ำยเปน็ค่ำตอบแทน คำ่สมนำคุณ
วิทยำกร ค่ำรับรอง ค่ำกระดำษและ
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ คำ่พิมพ์เอกสำร 
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำป้ำย คำ่ดอกไม้ 
กระเช้ำดอกไม้ ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำ
พำหนะ ค่ำเช้ำที่พัก ค่ำอำหำร ค่ำอำหำร
ว่ำง และเครื่องดื่ม ค่ำของที่ระลกึและ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็น 

10,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

กอง
กำรศึกษำ 

            

 
 



 
แบบผด  02  

จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 

เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 
ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงำน  กำรศึกษำ 

ล ำดับ 
โครงกำร/
กิจกรรม 

รำยละเอียด 
ของโครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

ด ำเนินกำร 
2565 2566 

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 โครงกำร

ฝึกอบรม
คุณธรรม
จริยธรรม
ส ำหรับเด็ก 

     เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จำ่ยในกำรด ำเนิน
โครงกำร ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ส ำหรับเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม มี
ควำมรับผิดชอบและปฏิบัตติำมข้อตกลง 
มีควำมกตัญญูกตเวที มีมำรยำทปฏิบัติ
ตนตำมวฒันธรรมไทยและหลักศำสนำที่
ตนนบัถือโดยจ่ำยเปน็ค่ำตอบแทน ค่ำ
สมนำคุณวทิยำกร ค่ำรับรอง คำ่กระดำษ
และเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่ำพิมพ์
เอกสำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำปำ้ย ค่ำ
ดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ ค่ำตกแต่งสถำนที่ 
ค่ำพำหนะ คำ่เช้ำที่พัก ค่ำอำหำร 
ค่ำอำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม ค่ำของที่
ระลึกและค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ที่จ ำเปน็   

5,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

กอง
กำรศึกษำ 

            

 
 
 
 



 
แบบผด  02  

จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 

เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 
ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงำน  กำรศึกษำ 

ล ำดับ 
โครงกำร/
กิจกรรม 

รำยละเอียด 
ของโครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

ด ำเนินกำร 
2565 2566 

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 โครงกำร

ปรับปรุง
หลักสูตร
สถำนศึกษำ 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จำ่ยในกำรด ำเนิน
โครงกำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ 
เพื่อน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลแม่
ท่ำชำ้ง โดยจ่ำยเปน็ค่ำตอบแทน ค่ำ
สมนำคุณวทิยำกร ค่ำรับรอง คำ่กระดำษ
และเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่ำพิมพ์
เอกสำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำปำ้ย ค่ำ
ดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ ค่ำตกแต่งสถำนที่ 
ค่ำพำหนะ คำ่เช้ำที่พัก ค่ำอำหำร 
ค่ำอำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม ค่ำของที่
ระลึกและค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ที่จ ำเปน็ 

6,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

กอง
กำรศึกษำ 

            

 
 
 
 
 
 
 



 
แบบผด  02  

จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 

เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 
ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงำน  กำรศึกษำ 

ล ำดับ 
โครงกำร/
กิจกรรม 

รำยละเอียด 
ของโครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

ด ำเนินกำร 
2565 2566 

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 โครงกำร

ฝึกอบรมให้
ควำมรู้ป้องกัน
และควบคุม
โรคติดต่อใน
เด็กและ
สถำนศึกษำ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน
โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อในเด็กและ
สถำนศึกษำ โดยกำรฝึกอบรมให้
ควำมรู้แก่ผู้ปกครอง นักเรียน และครู 
ผู้ดูแลเด็ก โดยจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน ค่ำ
สมนำคุณวิทยำกร ค่ำรับรอง ค่ำ
กระดำษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ 
ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำ
ป้ำย ค่ำดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ ค่ำ
ตกแต่งสถำนที่ ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก 
ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำ
ของที่ระลึกและค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็น 

10,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

กอง
กำรศึกษำ 

            

 
 
 
 
 



 
แบบผด  02  

จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 

เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 
 

ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงำน  กำรศึกษำ 

ล ำดับ 
โครงกำร/
กิจกรรม 

รำยละเอียด 
ของโครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

ด ำเนินกำร 
2565 2566 

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 โครงกำร

ส่งเสริมรักกำร
อ่ำน 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน
โครงกำรส่งเสริมรักกำรอ่ำน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้
ตำมอัธยำศัย รณรงค์กำรอ่ำนหนังสือ 
ของเด็ก เยำวชน ประชำชน ในเขต
พ้ืนที่ เพื่อจะได้มีควำมรู้มำกข้ึน โดย
จ่ำยเป็นค่ำต่ำงๆ เช่น ค่ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์ ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำ
หนังสือ ค่ำตอบแทน ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร ค่ำรับรอง ค่ำกระดำษและ
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่ำพิมพ์เอกสำร 
ค่ำหนังสือ แผ่นพับ ค่ำปรับภูมิทัศน์ 
ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม 
ค่ำของที่ระลึก และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่
จ ำเป็น 

5,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

กอง
กำรศึกษำ 

            

 
 



แบบผด  02  
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

 
ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงำน  กำรศึกษำ 

ล ำดับ 
โครงกำร/
กิจกรรม 

รำยละเอียด 
ของโครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

ด ำเนินกำร 
2565 2566 

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 โครงกำร

ประเมิน
คุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ 
ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก เทศบำล
ต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน
โครงกำรประเมินคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ ศพด.ทต.แม่ท่ำช้ำง โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำของกำรจัดกำรศึกษำ 
ศพด.ทต.แม่ท่ำช้ำง โดยจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทน ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำ
รับรอง ค่ำกระดำษและเครื่องเขียน 
แบบพิมพ์ ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ำป้ำย ค่ำดอกไม้ กระเช้ำ
ดอกไม้ ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำพำหนะ 
ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ค่ำของที่ระลึกและค่ำใช้จ่ำย
อ่ืนที่จ ำเป็น 

5,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

กอง
กำรศึกษำ 

            

 
 
 
 



แบบผด  02  
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

 
ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงำน  กำรศึกษำ 

ล ำดับ 
โครงกำร/
กิจกรรม 

รำยละเอียด 
ของโครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

ด ำเนินกำร 
2565 2566 

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 โครงกำร

ฝึกอบรมให้
ควำมรู้กำร
ป้องกันเด็ก
จมน้ ำส ำหรับครู
และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน
โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้กำรป้องกัน
เด็กจมน้ ำส ำหรับครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ โดยจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทน ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำ
รับรอง ค่ำกระดำษและเครื่องเขียน 
แบบพิมพ์ ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ำป้ำย ค่ำดอกไม้ กระเช้ำ
ดอกไม้ ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำพำหนะ 
ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ค่ำของที่ระลึกและค่ำใช้จ่ำย
อ่ืนที่จ ำเป็น 

5,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

กอง
กำรศึกษำ 

            

 
 
 
 
 
 



แบบผด  02  
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

 
ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงำน  กำรศึกษำ 

ล ำดับ 
โครงกำร/
กิจกรรม 

รำยละเอียด 
ของโครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

ด ำเนินกำร 
2565 2566 

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 โครงกำร

ฝึกอบรมให้
ควำมรู้กำร
ป้องกันเด็กติด
ในรถ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน
โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้กำรป้องกัน
เด็กติดในรถ โดยจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน 
ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำรับรอง ค่ำ
กระดำษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ 
ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำ
ป้ำย ค่ำดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ ค่ำ
ตกแต่งสถำนที่ ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก 
ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำ
ของที่ระลึกและค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็น 

5,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

กอง
กำรศึกษำ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบผด  02  
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

 
ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงำน  กำรศึกษำ 

ล ำดับ 
โครงกำร/
กิจกรรม 

รำยละเอียด 
ของโครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

ด ำเนินกำร 
2565 2566 

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 โครงกำรพัฒนำ

ศักยภำพครู
และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน
โครงกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
และเพ่ิมศักยภำพของครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ โดยจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทน ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำ
รับรอง ค่ำกระดำษและเครื่องเขียน 
แบบพิมพ์ ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ำป้ำย ค่ำดอกไม้ กระเช้ำ
ดอกไม้ คำ่ตกแต่งสถำนที่ ค่ำพำหนะ 
ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ค่ำของที่ระลึกและค่ำใช้จ่ำย
อ่ืนที่จ ำเป็น 

5,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

กอง
กำรศึกษำ 

            

 



แบบผด  02  
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

 
ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำกำรบริกำรเชิงรุก 
แผนงำน  สำธำรณสุข 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 โครงกำร
ประชำสัมพันธ์งำน
สำธำรณสุข 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม  
ดังนี้ 

- กำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์
งำนด้ำนสำธำรณสุข 

- กำรจัดเก็บข้อมูลด้ำน
สำธำรณสุขและกำรจัด
แสดงข้อมูลรวมถึงปัญหำ
ด้ำนสำธำรณสุข 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน ค่ำ
สมนำคุณวิทยำกร ค่ำตอบแทน 
ค่ำจ้ำงพิเศษ ค่ำล่วงเวลำส ำหรับ
กำรแพทย์ พยำบำล เจ้ำหน้ำที่อ่ืนๆ
ที่เก่ียวข้อง ค่ำรับรอง ค่ำกระดำษ
และเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่ำพิมพ์
เอกสำร ค่ำป้ำย ค่ำดอกไม้ กระเช้ำ
ดอกไม้ ค่ำเตรียมและตกแต่ง
สถำนที่และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็น 

5,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             

 



 
แบบผด  02  

จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 

เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 
 

ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำกำรบริกำรเชิงรุก 
แผนงำน  สำธำรณสุข 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 โครงกำรรณรงค์
แก้ไขปัญหำหมอก
ควัน 

เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์กำรฝึกอบรม 
กำรประชำสัมพันธ์ทำงสื่อต่ำงๆ 
แผ่นพับ ค่ำวัสดุอุปกรณ์  ค่ำ
กระดำษและเครื่องเขียนแบบ
พิมพ์ ค่ำพิมพ์เอกสำร 
ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ค่ำพำหนะ 
ค่ำตอบแทน ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร ค่ำรับรอง ค่ำของที่
ระลึก และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็น 
 

5,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             

 
 
 
 
 



แบบผด  02  
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

 
ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำกำรบริกำรเชิงรุก 
แผนงำน  สำธำรณสุข 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 โครงกำรบริหำร
จัดกำรและพัฒนำ
ศักยภำพ
อำสำสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก 

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำ
ศักยภำพอำสำสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก เช่น กำรฝึกอบรม กำร
ประชำสัมพันธ์ทำงสื่อต่ำงๆ 
แผ่นพับ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำ
กระดำษและเครื่องเขียนแบบ
พิมพ์  ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์ ค่ำอำหำร 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำ
พำหนะ ค่ำตอบแทน ค่ำ
สมนำคุณวิทยำกร ค่ำรับรอง 
ค่ำของที่ระลึกและค่ำใช้จ่ำยอ่ืน
ที่จ ำเป็น   

5,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             

 
 
 
 
 



แบบผด  02  
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

 
ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำกำรบริกำรเชิงรุก 
แผนงำน  สำธำรณสุข 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 โครงกำรบิ๊กคลีน 
นิ่งเดย์ 

จัดกิจกรรมเก็บกวำดขยะ ตัด
แต่งก่ิงไม้ และดูแล
สภำพแวดล้อมให้สะอำด และ
เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำตอบแทน   ค่ำ
รับรอง ค่ำกระดำษและเครื่อง
เขียนแบบพิมพ์ ค่ำพิมพ์เอกสำร  
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำป้ำย ค่ำ
ดอกไม้  ค่ำกระเช้ำดอกไม้ ค่ำ
เตรียมและตกแต่งสถำนที่  
ค่ำอำหำร  ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ค่ำของที่ระลึก ค่ำสื่อ
ประชำสัมพันธ์  สิ่งพิมพ์ต่ำงๆ 
ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์  และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็น    

5,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             

 
 
 
 



แบบผด  02  
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

 
ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำกำรบริกำรเชิงรุก 
แผนงำน  สำธำรณสุข 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำ

ณ 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

ด ำเนินกำร 
2565 2566 

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 โครงกำรป้องกัน

และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรป้อง กัน
และควบคุมโครงกำรฝึกอบรมให้โรค
ไข้เลือดออก  โดยควำมรู้ กำร
ประชำสัมพันธ์ทำงสื่อต่ำงๆ กำรจัด
นิทรรศกำร พ่นหมอกควัน กำร
รณรงค์ ฯลฯ โดยจ่ำยเป็นค่ำ ตอบ
แทน ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำรับรอง 
ค่ำกระดำษและเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 
ค่ำพิมพ์เอกสำร  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำ
ป้ำย ค่ำดอกไม้ ค่ำกระเช้ำดอกไม้ ค่ำ
เตรียมและตกแต่งสถำนที่  ค่ำอำหำร  
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำของที่
ระลึก ค่ำสื่อประชำสัมพันธ์  สิ่งพิมพ์
ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำ สัมพันธ์ ค่ำ
จัดซื้อยำและเวชภัณฑ์ต่ำงๆ ค่ำจัดซื้อ
สำรเคมีก ำจัดลูกน้ ำยุงลำย  ค่ำพ่น
หมอกควัน ค่ำจ้ำง  
 

20,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             



แบบผด  02  
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

 
ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำกำรบริกำรเชิงรุก 
แผนงำน  สำธำรณสุข 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  เหมำท ำหมันสัตว์ น้ ำยำฆ่ำเชื้อโรค  
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็น 

               

6 โครงกำรสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำร
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  โดย
ควำมรู้ กำรประชำสัมพันธ์ทำงสื่อ
ต่ำงๆ กำรจัดนิทรรศกำร  กำร
รณรงค์ ฯลฯ โดยจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทน ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  
ค่ำรับรอง ค่ำกระดำษและเครื่อง
เขียนแบบพิมพ์ ค่ำพิมพ์เอกสำร  
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำป้ำย ค่ำดอกไม้  
ค่ำกระเช้ำดอกไม้ ค่ำเตรียมและ
ตกแต่งสถำนที่  ค่ำอำหำร  ค่ำ 
อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำของที่
ระลึก ค่ำสื่อประชำสัมพันธ์  สิ่ง 
พิมพ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 
ค่ำจัดซื้อวัคซีนและยำคุมก ำเนิด  
ค่ำจ้ำงเหมำท ำหมันสัตว์    

20,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             



แบบผด  02  
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

 
ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำกำรบริกำรเชิงรุก 
แผนงำน  สำธำรณสุข 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 โครงกำรอบรม
อำสำสมัครป้องกัน
โรคสัตว์ประจ ำ
หมู่บ้ำน 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำร
ฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันโรค
สัตว์ประจ ำหมู่บ้ำน โดยจ่ำยเป็น  
ค่ำตอบแทน  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  
ค่ำรับรอง ค่ำกระดำษและเครื่อง
เขียนแบบพิมพ์ ค่ำพิมพ์เอกสำร  
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำป้ำย ค่ำดอกไม้  
ค่ำกระเช้ำดอกไม้ ค่ำเตรียมและ
ตกแต่งสถำนที่  ค่ำอำหำร  
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำของ
ที่ระลึก ค่ำสื่อประชำสัมพันธ์  
สิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่
จ ำเป็น 

5,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             

 
 
 
 



แบบผด  02  
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

 
ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำกำรบริกำรเชิงรุก 
แผนงำน  สำธำรณสุข 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 โครงกำรป้องกัน
และควบคุม
โรคติดต่อ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำร
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โดย
จ่ำยเป็น  ค่ำตอบแทน  ค่ำ
สมนำคุณวิทยำกร  ค่ำรับรอง ค่ำ
กระดำษและเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 
ค่ำพิมพ์เอกสำร  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
ค่ำป้ำย ค่ำดอกไม้  ค่ำกระเช้ำ
ดอกไม้ ค่ำเตรียมและตกแต่ง
สถำนที่  ค่ำอำหำร  ค่ำอำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม ค่ำของที่ระลึก ค่ำสื่อ
ประชำสัมพันธ์  สิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำ
ป้ำยประชำสัมพันธ์ และค่ำใช้จ่ำย
อ่ืนที่จ ำเป็น 

10,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             

 
 
 
 
 



แบบผด  02  
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำกำรบริกำรเชิงรุก 
แผนงำน  สำธำรณสุข 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 โครงกำรปรับปรุง
ภูมิทัศน์ในเขต
พ้ืนที่เทศบำลต ำบล
แม่ท่ำช้ำง 

    เพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำร
ปรับปรุงสวนหย่อมในเขตพื้นที่
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง โดยจำ่ยเป็น
ค่ำจ้ำงเหมำในกำรจัดสวนหย่อม 
ค่ำตอบแทน  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  
ค่ำรับรอง  ค่ำกระดำษและเครื่อง
เขียน  แบบพิมพ์   ค่ำพิมพ์เอกสำร  
ค่ำวัสดุอุปกรณ์   ค่ำป้ำย  สื่อ
สิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ ค่ำดอกไม้  ค่ำเมล็ด
พืช กล้ำพืช วัสดุในกำรเพำะพันธุ์
พืช กระเช้ำดอกไม้   ค่ำเตรียมและ
ตกแต่งสถำนที่   ค่ำอำหำร  
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำ
ของที่ระลึกและค่ำใช้จ่ำยอื่นที่
จ ำเป็นเพื่อใช้ในกำรจัดท ำกิจกรรม  
และค่ำใช้จำ่ยอื่นที่จ ำเปน็   

15,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             

 
 

 



แบบผด  02  
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำกำรบริกำรเชิงรุก 
แผนงำน  สำธำรณสุข (เงินอุดหนุน) 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 โครงกำร
พระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข ม.1 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนหมู่บ้ำน
ตำมโครงกำรพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข หมู่ที่ 1 

20,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             

11 โครงกำร
พระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข ม.5 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนหมู่บ้ำน
ตำมโครงกำรพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข หมู่ที่ 5 

20,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             

12 โครงกำร
พระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข ม.6 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนหมู่บ้ำน
ตำมโครงกำรพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข หมู่ที่ 6 

20,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             

13 โครงกำร
พระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข ม.7 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนหมู่บ้ำน
ตำมโครงกำรพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข หมู่ที่ 7 

20,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             

14 โครงกำร
พระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข ม.8 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนหมู่บ้ำน
ตำมโครงกำรพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข หมู่ที่ 8 

20,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             

15 โครงกำร
พระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข ม.9 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนหมู่บ้ำน
ตำมโครงกำรพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข หมู่ที่ 9 

20,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             

 



 
แบบผด  02  

จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 

เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 
 

ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงำน  สังคมสงเครำะห์ 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 โครงกำรสงเครำะห์
ผู้ประสบภัย
ธรรมชำติและสำ
ธำรณภัย 

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
สงเครำะห์ บ ำบัดควำม
เดือดร้อน และช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยธรรมชำติและสำ
ธำรณภัย โดยจ่ำยเป็น 
ค่ำจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค 
เครื่องนุ่งห่ม เสื้อกันหนำว 
เครื่องนอน ค่ำยำและเวชภัณฑ์ 
อุปกรณ์กำรประกอบอำหำร 
อุปกรณ์กำรประกอบอำชีพ 
พันธุ์สัตว์ พันธุ์พืช และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ    ที่จ ำเป็น 

15,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             

 
 
 
 
 



 
แบบผด  02  

จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 

เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 
 

ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงำน  สังคมสงเครำะห์ 

ล ำดับ 
โครงกำร/
กิจกรรม 

รำยละเอียด 
ของโครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

ด ำเนินกำร 
2565 2566 

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 โครงกำร

ช่วยเหลือ
ประชำชนด้ำน
กำรส่งเสริมและ
พัฒนำคุณภำพ
ชีวิต 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำร
ช่วยเหลิอประชำชนด้ำนกำรส่งเสริม
และพัฒนำคุณภำพชีวิต โดยจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทน ค่ำสมนำคุณวิทยำกร 
ค่ำรับรอง ค่ำกระดำษและเครื่อง
เขียน แบบพิมพ์ ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำ
วัสดุอุปกรณ์ ค่ำป้ำย ค่ำดอกไม้ 
กระเช้ำดอกไม้ ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำ
พำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำอำหำร 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำของที่
ระลึก ค่ำจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค 
เครื่องนุ่งห่ม เครื่องกันหนำว เครื่อง
นอน ยำและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์
ประกอบอำหำร อุปกรณ์ประกอบ
อำชีพพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืช และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่จ ำเป็น 

15,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             

 



แบบผด  02  
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

 
ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำกำรบริกำรเชิงรุก 
แผนงำน  เคหะและชุมชน 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 โครงกำรส่งเสริมกำร
จัดกำรขยะในชุมชน
โดยใช้หลัก 3 Rs 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ กำรจัดอบรม
ให้ควำมรู้ในเรื่องกำรจัดกำร
ขยะ  กำรท ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์  กำรจัดท ำสื่อ
ประชำสัมพันธ์ กำรท ำป้ำย
สัญลักษณ์บ้ำนที่เข้ำร่วม
กิจกรรม กำรจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำร
ด ำเนินงำน เช่น ถังท ำปุ๋ย 
กระสอบแยกขยะ  ถังแยก
ขยะอันตรำยในชุมชน กำร
อบรมกำรประดิษฐ์สิ่งของ
เหลือใช้  ค่ำพำหนะใน
กำรศึกษำดูงำน  ค่ำอำหำร 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 

5,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             

 
 
 



แบบผด  02  
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

 
ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำกำรบริกำรเชิงรุก 
แผนงำน  เคหะและชุมชน (เงินอุดหนุน) 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 โครงกำรขยำยเขต
ไฟฟ้ำบริเวณซอย
บ้ำนนำยสมรักษ์ ยำ
หมอก 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค อ.หำง
ดง แผนกแรงต่ ำ (ภำยนอก) 
ปักเสำคอนกรีตอัดแรงขนำด 
9 เมตร จ ำนวน 4 ต้น พำด
สำยอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนำด 
50 มิลลิเมตร ระบบ 1 เฟส 
2 สำย ระยะทำง 76 เมตร 
บริเวณซอยบ้ำนนำยสมรักษ์ 
ยำหมอก หมู่ที่ 9 รำยละเอียด
ตำมแบบและประมำณกำร
ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค อ.
หำงดง 

57,500 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

กองช่ำง             

 



แบบผด  02  
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

 
ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงำน  ควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 โครงกำรส่งเสริม
คนดีศรีแม่ท่ำช้ำง 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ส่งเสริม และเชิดชูคนดี ภำยใน
หมู่บ้ำน/ชุมชน เช่น พ่อดีเด่น        
แม่ดีเด่น ผู้สูงอำยุดีเด่น เยำวชน
ดีเด่น ฯลฯ โดยจ่ำยเป็นค่ำรับรอง 
ค่ำป้ำย ค่ำดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ 
ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำอำหำร 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำของ
ที่ระลึก ค่ำโล่ ค่ำประกำศนียบัตร 
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็น 
 

10,000 ทต 
แม่ท่ำช้ำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักปลัด             

 
 
 
 

 
 
 



แบบผด  02  
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม” 
แผนงำน  สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพเด็กและ
เยำวชน 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ กำรฝึกอบรม 
กำรศึกษำดูงำน กำรจัดค่ำย
เยำวชน กำรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
ในกำรพัฒนำศักยภำพเด็ก ฯลฯ 
โดยจ่ำยเป็น ค่ำตอบแทน ค่ำ
สมนำคุณวิทยำกร ค่ำสมนำคุณ ค่ำ
รับรอง  
ค่ำกระดำษและ    เครื่องเขียน 
แบบพิมพ์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำป้ำย 
ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำเตรียมและ
ตกแต่งสถำนที่ ค่ำที่พัก ค่ำพำหนะ 
ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ค่ำของที่ระลึก และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่จ ำเป็น 

10,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             

 
 
 
 
 



แบบผด  02  
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

 
ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงำน  สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 โครงกำรตลำดนัด
ชุมชนเทศบำล
ต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน 
กำรโครงกำรตลำดชุมชนเทศบำล
ต ำบลแม่ท่ำช้ำง  โดยจ่ำยเป็นค่ำ
เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่ำจ้ำงเหมำ
ท ำควำมสะอำด  ค่ำรับรอง ค่ำ
กระดำษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ 
ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำ
ป้ำย ค่ำดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ ค่ำ
ตกแต่งสถำนที่ ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่
พัก ค่ำอำหำร  ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ค่ำของที่ระลึก ค่ำจ้ำง
เหมำจัดนิทรรศกำร ค่ำมหรสพกำร
แสดง ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่
จ ำเป็น 

10,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             

 
 

 



แบบผด  02  
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

 
ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงำน  สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 โครงกำรชมรม
ผู้สูงอำยุ
ประจ ำเดือน 

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึก อบรม 
กำรประชำสัมพันธ์ทำงสื่อต่ำง ๆ 
กำรจัดนิทรรศกำร กำรจัดงำนวัน
ผู้สูงอำยุ กิจกรรมประจ ำ เดือน
ผู้สูงอำยุ ฯลฯ โดยจ่ำยเป็นค่ำ  
ตอบแทน ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  
ค่ำรับรอง  ค่ำกระดำษและเครื่อง
เขียนแบบพิมพ์ ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำ
วัสดุอุปกรณ์ ค่ำป้ำย สื่อสิ่งพิมพ์
ต่ำง ๆ ค่ำดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ 
ค่ำเตรียมและตกแต่งสถำนที่ ค่ำ
พำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำอำหำร 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำ
ของที่ระลึกและค่ำใช้จ่ำยอื่นที่
จ ำเป็น 

40,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             

 
 
 



แบบผด  02  
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

 
ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงำน  สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ล ำดับ 
โครงกำร/
กิจกรรม 

รำยละเอียด 
ของโครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

ด ำเนินกำร 
2565 2566 

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 โครงกำร

เยำวชนรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ กำรฝึกอบรม 
กำรศึกษำดูงำน กำรจัดค่ำย
เยำวชน กำรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
ในกำรพัฒนำศักยภำพเด็ก ฯลฯ 
โดยจ่ำยเป็น ค่ำตอบแทน ค่ำ
สมนำคุณวิทยำกร ค่ำสมนำคุณ ค่ำ
รับรอง ค่ำกระดำษ และเครื่อง
เขียน แบบพิมพ์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
ค่ำป้ำย ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำเตรียม
และตกแต่งสถำนที่ ค่ำท่ีพัก  ค่ำ
พำหนะ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม ค่ำของที่ระลึก และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่จ ำเป็น 

5,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             

 
 
 
 
 



แบบผด  02  
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

 
ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงำน  สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 โครงกำรฝึกอบรม
อำชีพให้กับกลุ่ม
สตรี  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
ฝึกอบรมอำชีพต่ำง ๆ เพื่อสร้ำง
รำยได้และแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจน   โดยจ่ำยเป็น 
ค่ำตอบแทน ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร ค่ำรับรอง ค่ำกระดำษ
และเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่ำ
พิมพ์เอกสำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
ค่ำป้ำย ค่ำดอกไม้ กระเช้ำ
ดอกไม้ ค่ำเตรียม และตกแต่ง
สถำนที่  ค่ำอำหำร ค่ำอำหำร
ว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำของที่
ระลึกและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็น 

15,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             

 
 
 
 

 



แบบผด  02  
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

 
ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงำน  สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 โครงกำรฝึกอบรม
อำชีพด้ำน
สิ่งประดิษฐ์ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
ฝึกอบรมอำชีพต่ำง ๆ เพ่ือสร้ำง
รำยได้และแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจน   เช่น ช่ำงตัดผม ช่ำง
เสริมสวย ช่ำงซ่อมโทรทัศน์ 
วิทยุ เครื่องใช้ไฟฟ้ำ กำร
ท ำอำหำร กำรแปรรูปอำหำร 
กำรท ำขนม ฯลฯ โดยจ่ำยเป็น 
ค่ำตอบแทน ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร ค่ำรับรอง ค่ำกระดำษ
และเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่ำ
พิมพ์เอกสำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
ค่ำป้ำย ค่ำดอกไม้ กระเช้ำ
ดอกไม้ ค่ำเตรียมและตกแต่ง
สถำนที่  ค่ำอำหำร ค่ำอำหำร
ว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำของที่
ระลึกและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็น  

15,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             

 



แบบผด  02  
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

 
ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงำน  สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 โครงกำรฝึกอบรม
ให้ควำมรู้ด้ำนสิทธิ
สตรี 
 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
ฝึกอบรมอำชีพต่ำง ๆ เพื่อสร้ำง
รำยได้และแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจน   เช่น ช่ำงตัดผม ช่ำง
เสริมสวย ช่ำงซ่อมโทรทัศน์ 
วิทยุ เครื่องใช้ไฟฟ้ำ กำร
ท ำอำหำร กำรแปรรูปอำหำร 
กำรท ำขนม ฯลฯ โดยจ่ำยเป็น 
ค่ำตอบแทน ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร ค่ำรับรอง ค่ำกระดำษ
และเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่ำ
พิมพ์เอกสำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
ค่ำป้ำย ค่ำดอกไม้ กระเช้ำ
ดอกไม้ ค่ำเตรียมและตกแต่ง
สถำนที่  ค่ำอำหำร ค่ำอำหำร
ว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำของที่
ระลึกและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็น 

10,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             

 



แบบผด  02  
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

 
ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงำน  สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 โครงกำรอบรมให้
ควำมรู้กำร
ออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ในกำร
จ ำหน่ำยสินค้ำ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้กำร
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพ่ือสร้ำง
รำยได้และแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจน โดยจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทน ค่ำสมนำคุณ ค่ำ
วิทยำกร ค่ำรับรอง ค่ำกระดำษ
และเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่ำ
พิมพ์เอกสำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
ค่ำป้ำย ค่ำดอกไม้ กระเช้ำ
ดอกไม้ ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำ
พำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำอำหำร 
อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำ
ของที่ระลึก และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่
จ ำเป็น 

10,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             

 
 
 



แบบผด  02  
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

 
ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงำน  สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ล ำดับ 
โครงกำร/
กิจกรรม 

รำยละเอียด 
ของโครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

ด ำเนินกำร 
2565 2566 

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 โครงกำรป้องกัน

และแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติดโดยกำร
มีส่วนร่วมของ
ประชำชน 

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จำ่ยในโครงกำร
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำ
เสพติดโดยกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน โดยจำ่ยเปน็ค่ำตอบแทน  
ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำรับรอง ค่ำ
กระดำษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์  
ค่ำพิมพ์เอกสำร  ค่ำวัสดุอุปกรณ์  ค่ำ
ป้ำย  ค่ำดอกไม้  กระเช้ำดอกไม้ ค่ำ
ตกแต่งสถำนที่ คำ่พำหนะ  ค่ำเช่ำที่
พัก ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ค่ำของที่ระลึก และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเปน็   

5,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด         
 
 
 
 

    

 

 

 

 

 



แบบผด  02  
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

 
ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงำน  สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ล ำดับ 
โครงกำร/
กิจกรรม 

รำยละเอียด 
ของโครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

ด ำเนินกำร 
2565 2566 

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 โครงกำรพัฒนำ

และส่งเสริม
หมู่บ้ำนเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จำ่ยในกำร
ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรศูนย์พฒันำ
ครอบครัวในชุมชน โดยจ่ำยเปน็
ค่ำตอบแทน คำ่สมนำคุณวิทยำกร ค่ำ
รับรอง ค่ำกระดำษและเครื่องเขียน 
แบบพิมพ์ ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำวสัดุ
อุปกรณ์     ค่ำป้ำย คำ่ดอกไม้ 
กระเช้ำดอกไม้ ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำ
พำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำอำหำร  
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม      ค่ำ
ของที่ระลึก และค่ำใช้จำ่ยอื่นทีจ่ ำเป็น 

10,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด         
 
 
 
 

    

 

 

 

 

 



แบบผด  02  
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

 
ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงำน  สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 โครงกำรรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อย 
ควำมปลอดภัย 
และป้องกันปัญหำ
ยำเสพติดใน
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 1 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 1 

3,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             

13 โครงกำรรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อย 
ควำมปลอดภัย 
และป้องกันปัญหำ
ยำเสพติดใน
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 5 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 5 

3,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             

14 โครงกำรรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อย 
ควำมปลอดภัย 
และป้องกันปัญหำ
ยำเสพติดใน
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 6 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 6 

3,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             



จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 

เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 
 

ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงำน  สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15 โครงกำรรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อย 
ควำมปลอดภัย 
และป้องกันปัญหำ
ยำเสพติดใน
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 7 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 7 

3,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             

16 โครงกำรรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อย 
ควำมปลอดภัย 
และป้องกันปัญหำ
ยำเสพติดใน
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 8 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 8 

3,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             

17 โครงกำรรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อย 
ควำมปลอดภัย 
และป้องกันปัญหำ
ยำเสพติดใน
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 9 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 9 

3,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             

 



แบบผด  02  
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

 
ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงำน  ศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 โครงกำรรณรงค์
ประชำสัมพันธ์
กิจกรรมทำงพุทธ
ศำสนำ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ส่งเสริม อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและสืบ
สำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมและ
จำรีตประเพณี เช่น กำรจัดค่ำย
คุณธรรมจริยธรรม  กำรจัดงำน
ประเพณี และวันส ำคัญทำง
ศำสนำ  กำรจัดงำนบวช
บรรพชำ  ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

กอง
กำรศึกษำ 

            

 
 

 



แบบผด  02  
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงำน  ศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

ล ำดับ 
โครงกำร/
กิจกรรม 

รำยละเอียด 
ของโครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

ด ำเนินกำร 
2565 2566 

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 โครงกำร

อนุรักษ์และ
ส่งเสริม
ประเพณีวัน
เข้ำพรรษำ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริม 
อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและสืบสำนศำสนำ 
ศิลปวัฒนธรรมและจำรีตประเพณี เช่น 
กำรจัดค่ำยคุณธรรมจริยธรรม  กำรจัด
งำนประเพณีแห่เทียนเข้ำพรรษำ  และ
วันส ำคัญทำงศำสนำ  กำรจัดงำนบวช
บรรพชำ  ฯลฯ โดยจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทน  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร 
ค่ำตอบแทนพิธีกร  ค่ำรับรอง  ค่ำ
กระดำษและเครื่องเขียนแบบพิมพ์  ค่ำ
พิมพ์เอกสำร ค่ำป้ำย ค่ำสื่อสิ่งพิมพ์
ต่ำงๆ ค่ำประชำสัมพันธ์ทำงสื่อต่ำงๆ 
ค่ำอำหำร  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
ค่ำดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้  ค่ำเตรียม
และตกแต่งสถำนที่ 

7,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

กอง
กำรศึกษำ 

            

 
 
 

 



แบบผด  02  
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

 
ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงำน  ศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 โครงกำรธรรมะเพ่ือ
ประชำชน 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ส่งเสริม อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและสืบ
สำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมและ
จำรีตประเพณี เช่น กำรจัดค่ำย
คุณธรรมจริยธรรม  กำรจัดงำน
ประเพณี และวันส ำคัญทำง
ศำสนำ  กำรจัดงำนบวช
บรรพชำ กำรเทศน์ธรรมศำสนำ 
กิจกรรมเข้ำวัดฟังธรรม ฯลฯ 

15,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

กอง
กำรศึกษำ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบผด  02  
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

 
ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงำน  ศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 โครงกำรอนุรักษ์
และสืบสำน
ประเพณียี่เป็งแม่
ท่ำช้ำง 

จัดงำนประเพณียี่เป็งเทศบำล
ต ำบลแม่ท่ำช้ำง เพ่ือให้เยำวชน
และประชำชนได้รู้จักและสืบสำน
ต่อไป  โดยจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน  
ค่ำสมนำคุณวิทยำกร 
ค่ำตอบแทนพิธีกร ค่ำรับรองค่ำ
กระดำษและเครื่องเขียนแบบ
พิมพ์  ค่ำพิมพ์เอก สำร ค่ำป้ำย 
ค่ำสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำประ ชำ
สัมพันธ์ทำงสื่อต่ำงๆ ค่ำอำหำร
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำ
ดอก ไม้ กระเช้ำดอกไม้  ค่ำ
เตรียมและตกแต่งสถำนที่ ค่ำ
ของขวัญหรือของที่ระลึก ค่ำของ
รำงวัลหรือเงินรำงวัล ค่ำปัจจัย
เครื่องไทยทำน ค่ำจัดซื้อเทียน
พรรษำ  ค่ำพำหนะ  ค่ำจัดริ้ว
ขบวน  และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็น 

200,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กอง
กำรศึกษำ 

            



แบบผด  02  
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

 
ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงำน  ศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 โครงกำรเชิดชู
เกียรติครูภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ส่งเสริม อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและสืบสำน
ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมและจำรีต
ประเพณี เช่น กำรจัดค่ำยคุณธรรม
จริยธรรม  กำรจัดงำนประเพณีแห่
เทียนเข้ำพรรษำ  และวันส ำคัญ
ทำงศำสนำ  กำรจัดงำนบวช
บรรพชำ  ฯลฯ โดยจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทน  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร 
ค่ำตอบแทนพิธีกร  ค่ำรับรอง  ค่ำ
กระดำษและเครื่องเขียนแบบพิมพ์  
ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำป้ำย ค่ำสื่อ
สิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำประชำสัมพันธ์
ทำงสื่อต่ำงๆ ค่ำอำหำร  ค่ำอำหำร
ว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำดอกไม้ 
กระเช้ำดอกไม้  ค่ำเตรียมและ
ตกแต่งสถำนที่ ฯลฯ 

8,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กอง
กำรศึกษำ 

            

 



แบบผด  02  
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

 
ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงำน ศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 โครงกำรอนุรักษ์
และสืบสำน
ประเพณีดงพระ
เจ้ำนั่งโก๋น 

จัดงำนอนุรักษ์และสืบสำน
ประเพณีดงพระเจ้ำนั่งโก๋น เพ่ือให้
เยำวชนและประชำชนได้รู้จักและ
สืบสำนต่อไป โดยจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทน ค่ำสมนำคุณวิทยำกร 
ค่ำตอบแทนพิธีกร  ค่ำรับรอง  ค่ำ
กระดำษและเครื่องเขียนแบบพิมพ์  
ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำป้ำย ค่ำสื่อ
สิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำประชำสัมพันธ์
ทำงสื่อต่ำงๆ ค่ำอำหำร  ค่ำอำหำร
ว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำดอกไม้ 
กระเช้ำดอกไม้  ค่ำเตรียมและ
ตกแต่งสถำนที่ ค่ำของขวัญหรือ
ของที่ระลึก ค่ำของรำงวัลหรือเงิน
รำงวัล ค่ำปัจจัยเครื่องไทยทำน ค่ำ
จัดซื้อเทียนพรรษำ ค่ำพำหนะ  ค่ำ
จัดริ้วขบวน และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่
จ ำเป็น 

50,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กอง
กำรศึกษำ 

            



 
แบบผด  02  

จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 

เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 
 

ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงำน  ศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 โครงกำรอนุรักษ์
และสืบสำน
ประเพณีปี๋ใหม่
เมือง (ด ำหัว
ผู้สูงอำยุ) 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
โครงกำรประเพณีปี๋ใหม่เมือง(ด ำหัว
คนเฒ่ำ) เพ่ือส่งเสริม อนุรักษ์  
ฟ้ืนฟูและสืบสำนศำสนำ 
ศิลปวัฒนธรรมและจำรีตประเพณี
อันดีงำมของท้องถิ่น เช่น จัด
กิจกรรมพิธีทำงศำสนำ รดน้ ำขอพร
จำกผู้สูงอำยุ  กำรตรวจสุขภำพ วัด
ควำมดัน เบำหวำน ส่งเสริมอำชีพ 
โดยจ่ำยเป็นพิธีทำงศำสนำ  เครื่อง
สักกำระส ำหรับรดน้ ำด ำหัวขอพร
ผู้สูงอำยุ ปัจจัยเครื่องไทยทำน ค่ำ
สถำนที่ ตกแต่ง จัดสถำนที่ ค่ำจ้ำง
เหมำจัดนิทรรศกำร ค่ำมหรสพ 
กำรแสดง และค่ำใช้จ่ำยในกำร
โฆษณำประชำสัมพันธ์ ค่ำอำหำร
ว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำอำหำรและ

50,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กอง
กำรศึกษำ 

            



เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  
ค่ำตอบแทน  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร 
ค่ำตอบแทนพิธีกร      ค่ำรับรอง  
ค่ำกระดำษและเครื่องเขียนแบบ
พิมพ์  ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำป้ำย ค่ำ
สื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำประชำสัมพันธ์
ทำงสื่อต่ำงๆ ค่ำอำหำร  ค่ำอำหำร
ว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำดอกไม้ 
กระเช้ำดอกไม้  ค่ำเตรียมและ
ตกแต่งสถำนที่ ค่ำของที่ระลึก ค่ำ
ของรำงวัลหรือเงินรำงวัล ค่ำ
พำหนะ  ค่ำจัดริ้วขบวน และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบผด  02  
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

 
ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงำน  ศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 โครงกำรอุ๊ยสอน
หลำน 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
โครงกำรอุ้ยสอนหลำน (ท ำข้ำว
แต๋น ขนมจ๊อก)   เพ่ือส่งเสริม 
อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู ภูมิปัญญำท้องถิ่น
ด้ำนอำหำร ศิลปวัฒนธรรมและ
จำรีตประเพณีอันดีงำมของท้องถิ่น
ให้สืบทอดต่อไป  เช่น กำรฝึกอบรม  
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรจัด
นิทรรศกำร โดยจ่ำยเป็นคำ่ตอบแทน 
ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำรับรอง ค่ำ
กระดำษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ 
ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำวัสดุอุปกรณ ์ค่ำ
ป้ำย ค่ำดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ ค่ำ
ตกแต่งสถำนที่ คำ่พำหนะ ค่ำเชำ้ที่
พัก ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง และ
เครื่องดื่ม ค่ำของที่ระลึกและ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็น 

10,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กอง
กำรศึกษำ 

            

 
 



แบบผด  02  
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

 
ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงำน  ศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

ล ำดับ 
โครงกำร/
กิจกรรม 

รำยละเอียด 
ของโครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำ
ณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 โครงกำร
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 120 ปี 
ของดีแม่ท่ำช้ำง 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำร
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 120ปี
ของดีแม่ท่ำช้ำง โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ 
อุปกรณ์จัดนิทรรศกำร ค่ำจ้ำงเหมำจัด
นิทรรศกำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดริ้ว
ขบวน ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล์ ค่ำเครื่องเสียง เต็นท์ เวที 
ค่ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด ค่ำตกแต่ง
จัดสถำนที่ ค่ำมหรสพกำรแสดง และ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ 
ค่ำกระดำษและเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 
ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำป้ำย สิ่งพิมพ์
ประชำสัมพันธ์สื่ต่ำงๆ กระเช้ำดอกไม้ 
ค่ำพำหนะ ค่ำจัดริ้วขบวน และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็น 

10,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กอง
กำรศึกษำ 

            

 
 



แบบผด  02  
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

 
ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงำน  กำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 โครงกำรแข่งขัน
กีฬำสำนสำยใย
สำมวัยเพื่อสุขภำพ 

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำ
ส่งเสริมกำรกีฬำ เช่น กำรฝึก 
อบรมเพ่ิมทักษะกำรเล่นกีฬำ 
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ  กำร
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬำ กำร
ส่งนักกีฬำเข้ำแข่งขันกีฬำต่ำงๆ 
ฯลฯ โดยจ่ำยเป็นค่ำ ตอบแทน 
ค่ำสมนำคุณวิทยำกรค่ำตอบ 
แทนผู้ฝึกสอน ค่ำตอบ แทน
พิธีกร กรรมกำรตดัสินและ
เจ้ำหน้ำที่ ค่ำเบี้ยเลี้ยงค่ำอำหำร 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำ
ป้ำย ค่ำประชำสัมพันธ์ทำงสื่อ
ต่ำงๆ ค่ำวัสดุอุปกรณ์กีฬำ  ค่ำ
เช่ำและค่ำเตรียมสนำมและ
สถำนที่แข่งขัน ค่ำโล่รำงวัล ค่ำ
ของรำงวัลหรือเงินรำงวัล  ค่ำ
ดอกไม้  กระเช้ำดอกไม้ ค่ำเช่ำ 

100,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

กอง 
กำรศึกษำ 

            



 
แบบผด  02  

จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 

เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 
 

ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงำน  กำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 โครงกำรส่งนักกีฬำ
เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
ในระดับต่ำงๆ 

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำ
ส่งเสริมกำรกีฬำ เช่น กำร
ฝึกอบรมเพ่ิมทักษะกำรเล่นกีฬำ 
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ  กำร
รณรงค์ประชำสัมพันธ์ กำร
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬำ กำร
ส่งนักกีฬำเข้ำแข่งขันกีฬำต่ำงๆ 
ฯลฯ 

100,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

กอง
กำรศึกษำ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบผด  02  
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

 
ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงำน  กำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

ล ำดับ 
โครงกำร/
กิจกรรม 

รำยละเอียด 
ของโครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

ด ำเนินกำร 
2565 2566 

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 โครงกำร

จัดกำร
แข่งขัน
กีฬำศูนย์
พัฒนำเด็ก
เล็ก
เทศบำล
ต ำบลแม่
ท่ำช้ำง 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลแมท่่ำชำ้ง เพื่อ
ปลูกฝังควำมมีระเบียบวินัย มีคณุธรรม 
จริยธรรม สร้ำงควำมรักควำมสำมัคคี และเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กให้มีควำมพร้อม 
เหมำะสมตำมวัย โดยจำ่ยเป็นคำ่ตอบแทน
เจ้ำหน้ำทีป่ระจ ำสนำม ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่
จัดกำรแข่งขันกีฬำ ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน 
ค่ำโล่หรือถ้วยรำงวัล ค่ำเงนิหรือของรำงวัล ค่ำ
จัดพิธีเปิด-ปิดกำรแข่งขันกีฬำ  ค่ำริ้วขบวน ค่ำ
เวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ค่ำชุดกีฬำ 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำรและ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่ำตอบแทน  ค่ำ
สมนำคุณวทิยำกร  ค่ำตอบแทนผู้ฝึกสอน 
ค่ำตอบแทนพิธีกร ค่ำป้ำย คำ่ประชำสัมพันธ์
ทำงสื่อตำ่งๆ  ค่ำพำหนะ  คำ่ทีพ่ัก ค่ำเช่ำและ
ค่ำเตรียมสนำมและสถำนที่แข่งขัน ค่ำดอกไม้  
กระเช้ำดอกไม้ ค่ำเช่ำเครื่องเสียง ค่ำพำหนะ 
และค่ำใช้จำ่ยอื่นที่จ ำเปน็ 

25,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

กอง 
กำรศึกษำ 

            



 
แบบผด  02  

จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 

เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 
ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงำน  กำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 โครงกำรส่งนักกีฬำ
เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กระดับ
อ ำเภอหำงดง 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำศูนย์พฒันำเด็กเล็ก
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง เพื่อ
ปลูกฝังควำมมีระเบียบวินัย มี
คุณธรรม จริยธรรม สร้ำงควำมรัก
ควำมสำมัคคี และเพื่อส่งเสริม
พัฒนำกำรเด็กให้มีควำมพร้อม 
เหมำะสมตำมวัย โดยจำ่ยเป็น
ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำทีป่ระจ ำ
สนำม คำ่ตอบแทนเจ้ำหน้ำที่
จัดกำรแข่งขันกีฬำ ค่ำตอบแทน
กรรมกำรตัดสิน ค่ำโล่หรือถ้วย
รำงวัล ค่ำเงนิหรือของรำงวัล ค่ำ
จัดพิธีเปิด-ปิดกำรแข่งขันกีฬำ  
ค่ำริ้วขบวน ค่ำเวชภัณฑ์และ
อุปกรณ์เวชภัณฑ์ ค่ำชุดกีฬำ 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์  ค่ำตอบแทน  ค่ำ

5,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

กอง 
กำรศึกษำ 

            



สมนำคุณวทิยำกร  ค่ำตอบแทนผู้
ฝึกสอน ค่ำตอบแทนพิธีกร ค่ำ
ป้ำย ค่ำประชำสัมพันธ์ทำงสื่อ
ต่ำงๆ  ค่ำพำหนะ  คำ่ที่พัก ค่ำ
เช่ำและคำ่เตรียมสนำมและ
สถำนที่แข่งขัน คำ่ดอกไม้  
กระเช้ำดอกไม้ ค่ำเช่ำเครื่องเสียง 
ค่ำพำหนะ และค่ำใช้จ่ำยอืน่ที่
จ ำเป็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบผด  02  
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

 
ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงำน  กำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (เงินอุดหนุน) 

ล ำดับ 
โครงกำร/
กิจกรรม 

รำยละเอียด 
ของโครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

ด ำเนินกำร 
2565 2566 

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 โครงกำรจัด

งำนมหกรรม
ไม้ดอกไม้
ประดับ 
จังหวัด
เชียงใหม่ 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ท ำกำร
ปกครองอ ำเภอหำงดง ตำมโครงกำรจัด
งำนมหกรรมไม้ดอก ไม้ประดับ ครั้งที่ 
47 ประจ ำปี 2566 

30,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

กอง 
กำรศึกษำ 

            

 
 



แบบผด  02  
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

 
ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่เหมำะสมกับประชำชนเชิงรุก 
แผนงำน  อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้ำนเทิด
ไท้ หมู่ที่ 8 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้ำน
เทิดไท้ หมู่ที่ 8 ขนำดกว้ำง 
4.00 ม. หนำ 0.15 ม. ควำม
ยำวรวม 23.00 ม. หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่ำ 92.00 ตรม. 
รำยละเอียดตำมแบบและ
ประมำณกำร ทต.แม่ท่ำช้ำง
ก ำหนด 

51,000 หมู่ที่ 8 กองช่ำง             

2 โครงกำรก่อสร้ำง
ท่อลอดเหลี่ยม หมู่
ที่ 6 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงท่อลอด
เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณข้ำงบ้ำนนำยเกษม กัน
ทอง หมู่ที่ 6 ขนำดกว้ำง 1.30 
ม. ลึก 1.12 ม. ยำว 34 ม. 
และงำนขุดลอกล ำเหมืองด้วย
รถขุด รำยละเอียดตำมแบบ
และประมำณกำร ทต.แม่ท่ำ
ช้ำงก ำหนด 

210,000  หมู่ที่ 6 กองช่ำง             



แบบผด  02  
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

 
ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่เหมำะสมกับประชำชนเชิงรุก 
แผนงำน  อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล ำดับ 
โครงกำร/
กิจกรรม 

รำยละเอียด 
ของโครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

ด ำเนินกำร 
2565 2566 

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 โครงกำรก่อสร้ำง

ท่อลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 9 

เพ่ือจ่ำยเป็นก่อสร้ำงท่อหลอด
เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
9 ขนำดกว้ำง 2.40 ม. สูง 
1.60  ม. ยำว 11.15 ม.ข้ำมล ำ
เหมืองจอมทองบริเวณหลังบ้ำน 
นำงสุขำดำ ค ำไชย รำยละเอียด
ตำมแบบและประมำณกำรของ
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำงก ำหนด 

250,000 หมู่ที่ 9 กองช่ำง             

4 โครงกำรก่อสร้ำง
รำงระบำยน้ ำ
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 1/6-
1/8 ชุมชนเจริญ
ทรัพย์ หมู่ที่ 7 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระ 
บำยน้ ำพร้อมฝำปิดบริเวณซอย 
1/6 – 1/8 ชุมชนเจริญทรัพย์ 
หมู่ที่ 7 ขนำดกว้ำง  0.50 ม.  
ลึก 0.60 ม. ยำวรวม 150 ม. 
และวำงท่อระบำยน้ ำ คอน กรีต
เสริมเหล็ก ขนำด0.30ม จ ำนวน 
72 ท่อน ตำมแบบและประมำณ
กำรทต.แม่ท่ำช้ำงก ำหนด 

493,000 หมู่ที่ 7 กองช่ำง             



แบบผด  02  
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

 
ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่เหมำะสมกับประชำชนเชิงรุก 
แผนงำน  อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล ำดับ 
โครงกำร/
กิจกรรม 

รำยละเอียด 
ของโครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

ด ำเนินกำร 
2565 2566 

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 โครงกำรก่อสร้ำง

รำงระบำยน้ ำ
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หน้ำบ้ำน
นำงอัมพร อินตำ
กำศ ถึงบ้ำนลีลำ
ภัทร หมู่ที่ 9 

เพ่ือจ่ำยเป็นก่อสร้ำงรำงระบำย
น้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้ำบ้ำน
นำงอ ำพร อินตำกำศ ถึงบ้ำนลีลำ
ภัทร์ หมู่ที ่9 ขนำดปำกกว้ำง  
0.30 ม. ลึก 0.40 ม. ควำมยำว 
รวม 109 ม. รำยละเอียดตำม 
แบบและประมำณกำรของ
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำงก ำหนด  

202,000 หมู่ที่ 9 กองช่ำง             

6 โครงกำรก่อสร้ำง
รำงระบำยน้ ำ
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำง
ระบำยน้ ำคอนรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 1 ปำกกว้ำง 0.30 ม. ลึก 
0.40 ม. ควำมยำวรวม 2 ฝั่ง 
161 ม. เริ่มจำกบริเวณหน้ำบ้ำน
นำยประพันธ์ จันต๊ะมงคล ถึงล ำ
มืองข้ำงหอพ่อบ้ำน รำยละเอียด
ตำมแบบและประมำณกำรของ
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำงก ำหนด 

304,000 หมู่ที่ 1 กองช่ำง             



แบบผด  02  
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

 
ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่เหมำะสมกับประชำชนเชิงรุก 
แผนงำน  อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล ำดับ 
โครงกำร/
กิจกรรม 

รำยละเอียด 
ของโครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

ด ำเนินกำร 
2565 2566 

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 โครงกำรก่อสร้ำง

รำงระบำยน้ ำรูป
ตัวยู คอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
8 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงส่งน้ ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกว้ำง 
 1.20 เมตร ลึก 1.12 เมตร 
หนำ 0.12 เมตร ยำว 70 เมตร 
บริเวณหลังบ้ำนนำยทรัพย์ ทิพย์
ปัญญำ หมู่ที่ 8 รำยละเอียดตำม
แบบและประมำณกำรของ
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำงก ำหนด 

297,800 หมู่ที่ 8 กองช่ำง             

8 โครงกำรก่อสร้ำง
อ่ำงล้ำงมือ
คอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมระบบ
ประปำ 2 จุด 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงอ่ำงล้ำง
มือ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
ระบบประปำ 2 จุด บริเวณศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก ทต.แม่ท่ำช้ำง 1.
ก่อสร้ำงอ่ำงล้ำงมือ คอนกรีต
เสริมเหล็กกว้ำง 0.60 เมตร สูง 
0.60 เมตร  ยำว 6 เมตร 1 จุด 
2. ก่อสร้ำงอ่ำงล้ำงมือ คอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้ำง 0.60 เมตร 

41,000 ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 

ทต. 
แม่ท่ำช้ำง  
หมู่ที่ 6 

กองช่ำง             



แบบผด  02  
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

 
ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่เหมำะสมกับประชำชนเชิงรุก 
แผนงำน  อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล ำดับ 
โครงกำร/
กิจกรรม 

รำยละเอียด 
ของโครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

ด ำเนินกำร 
2565 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  สูง 0.60 เมตร ยำว 4 เมตร 1 

จุด รำยละเอียดตำมแบบและ
ประมำณกำรของเทศบำลต ำบล
แม่ท่ำช้ำงก ำหนด 

               

9 โครงกำรขยำยผิว
จรำจร สำยทำง 
ชม.ถ. 204-01 
หมู่ที่ 7 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำขยำยผิวแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสำย 
ชม.ถ.204-01 หมู่ที่ 7 ขนำด
กว้ำง 0.50 – 1.00 เมตร หนำ 
0.15 เมตร ควำมยำวรวม 
732.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่ำ 669.00 ตำรำงเมตร 
รำยละเอียดตำมแบบและ
ประมำณกำรของเทศบำลต ำบล
แม่ท่ำช้ำงก ำหนด 

482,000 หมู่ที่ 7 กองช่ำง             

 
 
 
 



แบบผด  02  
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

 
ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่เหมำะสมกับประชำชนเชิงรุก 
แผนงำน  อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 โครงกำรขุดลอก
และก ำจัดวัชพืช
ล ำเหมือง
สำธำรณประโยชน์
ภำยในชุมชนธำร
อิงดอย หมู่ที่ 1 

เพ่ือจ่ำยเป็นค ำขุดลอกและก ำจัด
วัชพืชล ำเหมือง
สำธำรณประโยชน์ ชุมชนธำร อิง
ดอย หมู่ที ่1 ตั้งแต่สะพำนข้ำม
ไปบ้ำนรุ่งอรุณเฟส 2 ถึงหลัง
บ้ำนเลขที่  150/52  จ ำนวน 2 
 ช่วง ควำมยำวรวม 452 เมตร 
รำยละเอียดตำมแบบและประ 
มำณกำรของเทศบำลต ำบลแม่ท่ำ
ช้ำงก ำหนด 

65,000 ชุมชนธำร
อิงดอย 
หมู่ที่ 1 

กองช่ำง             

11 โครงกำรจัดซื้อ
วัสดุและจ้ำงเหมำ
ค่ำแรง เท
คอนกรีตของรำง
ระบำยน้ ำทั้งสอง
ข้ำงของล ำเหมือง
เก่ำภำยในชุมชน
ธำรอิงดอย ม.1 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อจัดซื้อวัสดุ
และจ้ำงเหมำค่ำแรง เทคอนกรีต
ขอบรำงระบำยน้ ำทั้ง 2 ข้ำง ของ
ล ำเหมืองเก่ำภำยในชุมชนธำรอิง
ดอย หมู่ที ่1 รำยละเอียดตำม
แบบและประมำณกำรของ
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำงก ำหนด  

104,000 ชุมชนธำร
อิงดอย 
หมู่ที่ 1 

กองช่ำง             



จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 

เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 
 

ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่เหมำะสมกับประชำชนเชิงรุก 
แผนงำน  อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล ำดับ 
โครงกำร/
กิจกรรม 

รำยละเอียด 
ของโครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

ด ำเนินกำร 
2565 2566 

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 โครงกำรปรับปรุง

ซุ้มประตูหมู่บ้ำน 
หมู่ที่ 6 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงฝ้ำใต้
หลังคำซุ้มประตูหมู่บ้ำน หมู่ที่ 6 
พ้ืนที่ 10.30 ตำรำงเมตร พร้อม
งำนทำสีและซ่อมแซมแผ่น
กระเบื้องมุงหลังคำพร้อมอุปกรณ์
และงำนไฟฟ้ำแสง
สว่ำง รำยละเอียดตำมแบบและ
ประมำณกำรของเทศบำลต ำบล
แม่ท่ำช้ำงก ำหนด 

70,000 หมู่ที่ 6 กองช่ำง             

13 โครงกำรปรับปรุง
อำคำรเก็บของ 
ศสมช. หมู่ที่ 8 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงอำคำร
เก็บของ ศูนย์ ศสมช. หมู่ที่ 8 1.
ติดตั้งประตู-หน้ำต่ำงอะลูมิเนียม 
จ ำนวน 3 ชุด 2.งำนติดตั้งฝ้ำเพ
ดำลพร้อมทำสีขนำด 21 ตำรำง
เมตร 3.งำนติดตั้งไฟฟ้ำแสงสว่ำง 
จ ำนวน 2 จุด รำยละเอียดตำม
แบบและประมำณกำรของ
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำงก ำหนด 

100,000 หมู่ที่ 8 กองช่ำง             

 



จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 

เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 
 

ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่เหมำะสมกับประชำชนเชิงรุก 
แผนงำน  อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล ำดับ 
โครงกำร/
กิจกรรม 

รำยละเอียด 
ของโครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

ด ำเนินกำร 
2565 2566 

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 โครงกำรวำงท่อ

พร้อมบ่อพักข้ำง
ศูนย์โอทอป (ช่วง
ที่ 2) หมู่ที่ 6 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวำงท่อระบำยน้ ำ 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 
บริเวณล ำเหมืองข้ำงศูนย์โอทอป 
หมู่ที่  6  ขนำด 0.60 X 1.00 
เมตร จ ำนวน 50 ท่อน พร้อมบ่อ
พัก คสล. จ ำนวน 6 บ่อ 
รำยละเอียดตำมแบบและ
ประมำณกำรของเทศบำลต ำบล
แม่ท่ำช้ำงก ำหนด 

150,000 หมู่ที่ 6 กองช่ำง             

 



 
แบบผด  02  

จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 

เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 
 

ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำกำรบริกำรเชิงรุก 
แผนงำน  กำรเกษตร 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 โครงกำรบริหำร
จัดกำรศูนย์กำร
เรียนรู้ตำมแนว
พระรำชด ำริของ
พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว 

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ เช่น  
ค่ำตอบแทน  ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร  ค่ำรับรอง  ค่ำ
กระดำษและเครื่องเขียน  แบบ
พิมพ์   ค่ำพิมพ์เอกสำร  ค่ำ
วัสดุอุปกรณ์   ค่ำป้ำย  สื่อ
สิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ ค่ำดอกไม้   
กระเช้ำดอกไม้   ค่ำเตรียมและ
ตกแต่งสถำนที่   ค่ำอำหำร  
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำ
ของที่ระลึกและค่ำใช้จ่ำยอื่นที่
จ ำเป็นเพื่อใช้ในกำรจัดท ำ
กิจกรรม   

10,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             

 
 
 

 



แบบผด  02  
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

 
ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำกำรบริกำรเชิงรุก 
แผนงำน  กำรเกษตร 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 โครงกำรธนำคำร
ใบไม้ “เก็บใบไม้ 
ลดกำรเผำ ลด
หมอกควัน” 

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำร
ธนำคำรใบไม้ “เก็บใบไม้ ลด
กำรเผำ ลดหมอกควัน”  โดย
จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ เช่น  
ค่ำตอบแทน  ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร ค่ำรับรอง ค่ำกระดำษ 
และเครื่องเขียน  แบบพิมพ์   
ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
ค่ำป้ำย  สื่อสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ ค่ำ
ดอกไม้กระเช้ำดอกไม้ค่ำเตรียม 
และตกแต่งสถำนที่ ค่ำอำหำร  
ค่ำจัดซื้อมูลสัตว์ กระสอบ น้ ำ
หมักชีวภำพ ถังพลำสติก ถัง
ซีเมนต์ ตลอดจนวัสดุเกี่ยวข้อง 
ในกำรด ำเนินโครงกำรค่ำอำหำร 
ว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำของที่
ระลึกและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็น
เพ่ือใช้ในกำรจัดท ำกิจกรรม   

5,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             



แบบผด  02  
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

 
 

ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำกำรบริกำรเชิงรุก 
แผนงำน  กำรเกษตร 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 โครงกำรรักน้ ำ รัก
ป่ำ รักษำแผ่นดิน 

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรรัก
น้ ำ รักป่ำ รักษำแผ่นดิน เช่น 
ค่ำตอบแทน ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร ค่ำรับรอง ค่ำกรดำษ
และเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่ำ
พิมพ์เอกสำร ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่ำป้ำย ค่ำสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำ
ดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ ค่ำ
เตรียมและตกแต่งสถำนที่ 
ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ค่ำของที่ระลึก ค่ำ
จัดซื้อต้นไม้ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่
จ ำเป็น 

5,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             

 
 
 
 



แบบผด  02  
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

 
ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำกำรบริกำรเชิงรุก 
แผนงำน  กำรเกษตร 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำก
พระรำชด ำริของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำ สยำม
บรมรำชกุมำรี 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆใน
โครงกำรโครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำช
กุมำรี โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย
ต่ำงๆ เช่น  ค่ำตอบแทน  ค่ำ
สมนำคุณวิทยำกร  ค่ำรับรอง  
ค่ำกระดำษและเครื่องเขียน  
แบบพิมพ์   ค่ำพิมพ์เอกสำร  
ค่ำวัสดุอุปกรณ์   ค่ำป้ำย  สื่อ
สิ่งพมิพ์ต่ำง ๆ ค่ำดอกไม้   
กระเช้ำดอกไม้   ค่ำเตรียมและ
ตกแต่งสถำนที่   ค่ำอำหำร  
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำ
ของที่ระลึก ค่ำจัดซื้อต้นไม้ และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นเพื่อใช้ใน
กำรจัดท ำกิจกรรม 

5,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             



แบบผด  02  
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

 
ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำกำรบริกำรเชิงรุก 
แผนงำน  กำรเกษตร 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 โครงกำรรณรงค์
ให้ประชำชนใช้
สำรชีวภัณฑ์
ทดแทนกำรใช้
สำรเคมีใน
กำรเกษตร 
 

เพ่ือจ่ำยเป็นในโครงกำรส่งเสริม
กำรใช้สำรชีวภัณฑ์ ทดแทนกำร
ใช้สำรเคม ีโดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย
ต่ำงๆ เช่น  ค่ำตอบแทน  ค่ำ
สมนำคุณวิทยำกร  ค่ำรับรอง  
ค่ำกระดำษและเครื่องเขียน  
แบบพิมพ์   ค่ำพิมพ์เอกสำร  ค่ำ
วัสดุอุปกรณ์   ค่ำป้ำย  สื่อ
สิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ ค่ำดอกไม้   
กระเช้ำดอกไม้   ค่ำเตรียมและ
ตกแต่งสถำนที่   ค่ำอำหำร  
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำ
ของที่ระลึก ค่ำจัดซื้อต้นไม้ และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นเพื่อใช้ใน
กำรจัดท ำกิจกรรม 

5,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             

 
 
 



แบบผด  02  
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

 
ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่เหมำะสมกับประชำชนเชิงรุก 
แผนงำน  กำรเกษตร 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 โครงกำรขุดลอก
ล ำเหมือง
สำธำรณะภำยใน
เขต ทต.แม่ท่ำช้ำง 
 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำขุดลอกล ำเหมือง
สำธำรณะภำยในเขตเทศบำล
ต ำบลแม่ท่ำช้ำง รำยละเอียด
ตำมแบบและประมำณกำรของ
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำงก ำหนด 

70,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

กองช่ำง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบผด  02  
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

 
ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่เหมำะสมกับประชำชนเชิงรุก 
แผนงำน  กำรเกษตร 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 โครงกำรบริหำร
จัดกำรศูนย์
ถ่ำยทอด
เทคโนโลยีเกษตร
ประจ ำต ำบล 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชำชนมี
ควำมรู้ รวมถึงเป็นกำรสร้ำง
ควำมเข้มแข็งให้กับเกษตรกร 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เช่น
ค่ำตอบแทน  ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร  ค่ำรับรอง  ค่ำ
กระดำษและเครื่องเขียน  แบบ
พิมพ์   ค่ำพิมพ์เอกสำร  ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์   ค่ำป้ำย  สื่อสิ่งพิมพ์
ต่ำง ๆ ค่ำดอกไม้   กระเช้ำ
ดอกไม้   ค่ำเตรียมและตกแต่ง
สถำนที่   ค่ำอำหำร  ค่ำอำหำร
ว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำของที่
ระลึก ค่ำจัดซื้อต้นไม้ และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นเพื่อใช้ใน
กำรจัดท ำกิจกรรม 

5,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             

 
 



แบบผด  02  
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

 
ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่เหมำะสมกับประชำชนเชิงรุก 
แผนงำน  กำรเกษตร 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 โครงกำรส่งเสริม
กำรปลูกผักปลอด
สำรพิษและผัก
สวนครัวรั้วกินได้ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
โครงกำรปลูกผักปลอดสำรพิษ
และผักสวนครัวรั้วกินได้  โดย
จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เช่น
ค่ำตอบแทน  ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร  ค่ำรับรอง  ค่ำ
กระดำษและเครื่องเขียน  แบบ
พิมพ์   ค่ำพิมพ์เอกสำร  ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์   ค่ำป้ำย  สื่อสิ่งพิมพ์
ต่ำง ๆ ค่ำดอกไม้ ค่ำเมล็ดพืช 
กล้ำพืช วัสดุในกำรเพำะพืช  
กระเช้ำดอกไม้   ค่ำเตรียมและ
ตกแต่งสถำนที่   ค่ำอำหำร  
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำ
ของที่ระลึก ค่ำจัดซื้อต้นไม้ และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นเพื่อใช้ใน
กำรจัดท ำกิจกรรม 

5,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             

 



แบบผด  02  
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

 
ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่เหมำะสมกับประชำชนเชิงรุก 
แผนงำน  กำรเกษตร 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 โครงกำรส่งเสริม
และสนับสนุนกำร
ท ำปุ๋ยหมัก 

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำร
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรท ำปุ๋ย
หมัก เช่น ค่ำตอบแทน  ค่ำ
สมนำคุณวิทยำกร  ค่ำรับรอง  
ค่ำกระดำษและเครื่องเขียน  
แบบพิมพ์   ค่ำพิมพ์เอกสำร  ค่ำ
วัสดุอุปกรณ์   ค่ำป้ำย  สื่อ
สิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ ค่ำดอกไม้   
กระเช้ำดอกไม้   ค่ำเตรียมและ
ตกแต่งสถำนที่   ค่ำอำหำร  
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำ
ของที่ระลึก ค่ำจัดซื้อต้นไม้ และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นเพื่อใช้ใน
กำรจัดท ำกิจกรรม 

5,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             

 



 
แบบผด  02  

จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 

เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 
 

ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำบุคลำกร 
แผนงำน  บริหำรงำนทั่วไป 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 โครงกำรอบรม
จริยธรรมและ
คุณธรรมส ำหรับ
กำรท ำงำนของ
ผู้บริหำร  สมำชิก
สภำ และพนักงำน
เทศบำล 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
โครงกำรอบรมจริยธรรมและ
คุณธรรมส ำหรับกำรท ำงำนของ
ผู้บริหำร สมำชิกและพนักงำน
เทศบำล 
 โดยจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน  ค่ำ
สมนำคุณวิทยำกร ค่ำรับรอง  
ค่ำกระดำษและเครื่องเขียน 
แบบพิมพ์  ค่ำพิมพ์เอกสำร  ค่ำ
วัสดุอุปกรณ์  ค่ำป้ำย ค่ำดอกไม้  
กระเช้ำดอกไม้ ค่ำตกแต่ง
สถำนที่  
ค่ำพำหนะ  ค่ำเช่ำที่พัก 
ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม  
ค่ำของที่ระลึก และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน
ที่จ ำเป็น 

30,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             



 
แบบผด  02  

จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 

เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 
 

ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำบุคลำกร 
แผนงำน  บริหำรงำนทั่วไป 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 โครงกำรฝึกอบรม
พัฒนำและเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนของ
ผู้บริหำร สมำชิก 
และพนักงำน 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินโครงกำรฝึกอบรม
เกี่ยวกับกำรพัฒนำและเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 
ของผู้บริหำร สมำชิกและ
พนักงำนเทศบำล โดยจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทน  ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร ค่ำรับรอง ค่ำกระดำษ
และเครื่องเขียน แบบพิมพ์  ค่ำ
พิมพ์เอกสำร  ค่ำวัสดุอุปกรณ์  
ค่ำป้ำย  ค่ำดอกไม้  กระเช้ำ
ดอกไม้ ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำ
พำหนะ  ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำอำหำร 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำ
ของที่ระลึก และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่
จ ำเป็น 

10,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             

 



 
แบบผด  02  

จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 

เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 
 

ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำบุคลำกร 
แผนงำน  บริหำรงำนทั่วไป 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

2565 2566 
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 โครงกำรจัด
ฝึกอบรมเกี่ยวกับ
กำรป้องกันกำร
ทุจริตแก่ ผู้บริหำร 
สมำชิกสภำ และ
พนักงำน 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่าใช้จ่ายในกำร
ด ำเนินโครงกำรฝึกอบรม
เกี่ยวกับกำรป้องกันกำรทุจริต
แก่ผู้บริหำร สมำชิกและ
พนักงำนเทศบำล โดยจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทน  ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร ค่ำรับรอง ค่ำกระดำษ
และเครื่องเขียน แบบพิมพ์  ค่ำ
พิมพ์เอกสำร  ค่ำวัสดุอุปกรณ์   
ค่ำป้ำย  ค่ำดอกไม้  กระเช้ำ
ดอกไม้ ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำ
พำหนะ  ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำอำหำร 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำ
ของที่ระลึก และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่
จ ำเป็น 

10,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             

 



 
ผด  02/1  

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2566 

เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 
ประเภทครุภัณฑ์ 

แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ล ำดับ ครุภัณฑ์ 
รำยละเอียดของครุภัณฑ์ที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2565 2566 
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 เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ 
จ ำนวน 1 เครื่อง 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องตัดแต่ง
พุ่มไม้ จ ำนวน 1 เครื่อง  โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้ 
- เครื่องยนต์ ขนำด 2 จังหว่ะ 
- ขนำดไม่น้อยกว่ำ 0.9 แรงม้ำ 
- ใบมีดคู่แบบสลับฟันปลำ มีควำม
ยำวไม่น้อยกว่ำ 22 นิ้ว 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำน
ของเทศบำล เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ำย
นอกบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ 

4,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             

 
 
 
 
 
 

 



ล ำดับ ครุภัณฑ์ 
รำยละเอียดของครุภัณฑ์ที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2565 2566 
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 เครื่องตัดหญ้ำแบบ
ข้อแข็ง 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเคร่ืองตัดหญ้ำ
แบบข้อแข็ง จ ำนวน 3 เครื่อง  โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี ้
แบบข้อแข็ง 
๑) เป็นเครื่องตัดหญ้ำแบบสะพำย 
๒) เครื่องยนต์ขนำดไมน่้อยกว่ำ ๑.๔ 
แรงม้ำ 
๓) ปริมำตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่ำ 
๓๐ ซีซี 
๔) พร้อมใบมีด 
รำยละเอียดตำมบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ ธันวำคม ๒๕๖๔   

28,500 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผด  02/1  
บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2566 
เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 

ประเภทครุภัณฑ์ 
 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล ำดับ ครุภัณฑ์ 
รำยละเอียดของครุภัณฑ์ที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2565 2566 
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 ปั๊มแช่ส ำหรับดูดน้ ำ
สะอำด จ ำนวน 2 
เครื่อง 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อปั๊มแช่ส ำหรับ
ดูดน้ ำสะอำด ขนำด 2 นิ้ว จ ำนวน 
2 เครื่อง  เครื่องละ 5,500 บำท  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำน
ของเทศบำล โดยมีคุณลักษณะ 
ดังนี้ 
- เป็นปั๊มแช่ดูดน้ ำดี 
- ตัวเสื้อท ำจำกอลูมิเนียม 
- ก ำลังมอเตอร์ 400 วัตต์ 
- ขนำดท่อ 2 นิ้ว (50 มม.) 
  เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ำยนอกบัญชี
มำตรฐำนครุภัณฑ์ เนื่องจำก
สำมำรถหำซื้อได้ทั่วไปตำมรำคำ
ท้องตลำด โดยค ำนึงถึงประโยชน์ใช้
สอย ควำมเหมำะสม ประหยัด
งบประมำณ แข็งแรง ทนทำน 

11,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

ส ำนักปลัด             

 
 



ผด  02/1  
บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2566 
เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 

ประเภทครุภัณฑ์ 
 
แผนงานสาธารณสุข 

ล ำดับ ครุภัณฑ์ 
รำยละเอียดของครุภัณฑ์ที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2565 2566 
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 เครื่องพ่นหมอก
ควันที่ใช้ในงำน
สำธำรณสุข 
จ ำนวน 2 เครื่อง 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพ่น
หมอกควันที่ใช้ในงำน
สำธำรณสุข จ ำนวน  2  เครื่อง
รำยละเอียด  ดังนี้ 
1. มีหัวฉีด (Nozzle) หรือวำล์ว
ควบคุมอัตรำกำรไหล ซึ่งสำมำรถ
ปรับเปลี่ยนอัตรำกำรไหล
ได้ สำมำรถควบคุมอัตรำกำรไหลได้
คงท่ี 
2. ถังบรรจุสำรเคมีเป็นวัสดุที่ทน
ต่อกำรกัดกร่อนของสำรเคมีหรือตัว
ท ำละลำยอ่ืนๆและมีปริมำณบรรจุ
สำรเคมีได้ไม่น้อยกว่ำ  4  ลิตร 
3. ถังบรรจุน้ ำมันเชื้อเพลิงเป็นวัสดุ
ที่ทนต่อกำรกัดกร่อนของน้ ำมัน
เชื้อเพลิงและมีปริมำณบรรจุน้ ำมัน
เชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกว่ำ 1  ลิตร 
4. มีโลหะป้องกันควำมร้อน  หุ้ม

150,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

กองกำร 
ศึกษำ 

            



ท่อพ่นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของ
ควำมยำวห้องเผำไหม้ถึงปลำยท่อ
พ่น 
5. ขนำดของละออง
สำรเคมี ( Dropiet Size) ที่เครื่อง
พ่นผลิตได้ ต้องมีค่ำ VMD ไม่
เกิน 30 ไมครอนและมีค่ำควำม
สม่ ำเสมอของกำรผลิตละออง
สำรเคมี (Span) ไม่เกิน 2  โดยวัด
ที่อัตรำกำรไหลไม่น้อย
กว่ำ  24 ลิตร/ชั่วโมง ที่
ระยะ 2 เมตรจำกหัวพ่น และต้อง
มีหนังสือรับรองจำ
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์หรือ
หน่วยงำนที่ได้รับกำรรับรองจำก
องค์กำรอนำมัยโลก (WHO)  
6. เครื่องพ่นต้องเป็นเครื่องที่อยู่ใน
สำยกำรผลิตไม่ใช่เครื่องดัดแปลง
เพ่ือให้ได้ตำมคุณลักษณะและมี
แหล่งผลิตที่ชัดเจน 
ตำมบัญชีมำตรำครุภัณฑ์  เดือน
ธันวำคม  2564  

 
 
 
 
 
 



ผด  02/1  
บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2566 
เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 

ประเภทครุภัณฑ์ 
 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล ำดับ ครุภัณฑ์ 
รำยละเอียดของครุภัณฑ์ที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2565 2566 
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 โครงกำรติดตั้ง
กล้อง cctv (ส่วน
ขยำย เฟสที่ 3 ) 
ชุมชนธำรอิงดอย 
หมู่ที่ 1 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำติดตั้ง
กล้อง CCTV (ส่วนขยำย เฟสที่
3) ชุมชนธำรอิงดอย หมู่ที ่1 มี
รำยละเอียดดังนี้ 
1. ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่ำย แบบมุมมองคงที่
ส ำหรับติดตั้งภำยนอกอำคำร
ส ำหรับใช้ในงำนรักษำควำม
ปลอดภัยทั่วไป และงำน
อ่ืนๆ ( ICT CCTV 11 มิ.ย.64 ข้อ
4) จ ำนวน 2 ตัว 
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่ำย แบบมุมมองคงที่สำหรับ
ติดตั้งภำยนอกอำคำรส ำหรับติดตั้ง
ภำยนอก
ส ำนักงำน ( ICT CCTV 11 มิ.ย.
64 ข้อ2) จ ำนวน 1 ตัว 
3. อุปกรณ์กระจำยสัญญำ

111,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

กองช่ำง             



แบบ poE (pOE L2 switch) ขนำ
ด 8 ช่อง  
( ICT CCTV 11 มิ.ย.64 ข้อ
13) จ ำนวน 1 ตัว 
4. ตู้เก็บอุปกรณ์
ระบบ cctv outdoor ภำยนอก
อำคำร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
จ ำนวน 1 ชุด 
5. เครื่องส ำรอง
ไฟฟ้ำ ขนำด 800VA ( ICT คอมพิ
วเตอร์ 30 ธ.ค.
64 ข้อ 62) จ ำนวน 1 เครื่อง พร้
อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ 
 รำยละเอียดตำมแบบและ
ประมำณกำรของเทศบำลต ำบลแม่
ท่ำช้ำงก ำหนด 

2 โครงกำรติดตั้ง
ไฟฟ้ำโซล่ำเซลล์ 
หมู่ที่ 5 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำติดตั้งงำนเสำไฟฟ้ำ
แสงสว่ำงเดี่ยว บริเวณซอย 
บ้ำนนำยจันทร์แก้ว หมู่
ที ่5 บริเวณกลำงซอยและท้ำย
ซอย ขนำดสูง 6.00 เมตร และ
โคมไฟฟ้ำถนน LED 50 W แสง
ขำว พร้อมแผงโซล่ำเซลล์และ
อุปกรณ์เก็บพลังงำนครบชุด และ
ฐำนเสำไฟฟ้ำพร้อม
ติดต้ัง จ ำนวน 2 ชุด รำยละเอียด
ตำมแบบและประมำณกำรของ
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำงก ำหนด 

60,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

กองช่ำง             



3 โครงกำรปรับปรุง
เสี่ยงตำมสำย
ภำยในหมู่บ้ำน หมู่
ที่ 1 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงเสียงตำม
สำยภำยในหมู่บ้ำน หมู่ที่ 1 
รำยละเอียดดังนี้  
 1.เครื่องขยำยเสียง
ขนำด 500 วัตต์ จ ำนวน 1 เครื่อง
  
2.ล ำโพงฮอร์นขนำด 15 นิ้ว ก ำลัง
ขับไม่น้อยกว่ำ 150 วัตต์ 
จ ำนวน 11 ตัว  
3.สำยสัญญำณเสียง ชนิดดร๊อป
ไวท์ ขนำด 0.09 ตร.ม จ ำนวน 1,
250 เมตร  
พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ประกอบ
ตำมแบบและประมำณกำรของ
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำงก ำหนด 

87,000 ทต. 
แม่ท่ำช้ำง 

กองช่ำง             

 


