
ประกาศเทศบาลตําบลแมทาชาง
เรื่อง ประกาศใชแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

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

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2548 แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 หมวด ๕ การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติ
ขอ ๒๖ (๒)คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน ประกาศ
เปนแผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันท่ีประกาศ เพ่ือให
ประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน ขอ ๒๗ แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณ
จากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอ่ืนๆท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้นๆ

ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงานของเทศบาลตําบลแมทาชางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
สามารถนําแผนไปใชไดอยางถูกตอง รวมท้ังใหหนวยงานท่ีเก่ียวของและประชาชนท่ัวไปไดทราบ เทศบาล
ตําบลแมทาชาง จึงประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยสามารถขอดูหรือ
สอบถามเพ่ิมเติมได ณ เทศบาลตําบลแมทาชาง  111 หมูท่ี 1 ตําบลหางดง อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม
โทรศัพท 0-5344-2080 จึงประกาศใชแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ตั้งแตบัดนี้เปน
ตนไป จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ  ณ  วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

(นายทรัพยทวี      คํามา)
นายกเทศมนตรตีําบลแมทาชาง



=สําเนาคูฉบบั=
ประกาศเทศบาลตําบลแมทาชาง

เรื่อง ประกาศใชแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
.....................................................

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2548 แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 หมวด ๕ การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติ
ขอ ๒๖ (๒)คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน ประกาศ
เปนแผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันท่ีประกาศ เพ่ือให
ประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน ขอ ๒๗ แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณ
จากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอ่ืนๆท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้นๆ

ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงานของเทศบาลตําบลแมทาชางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
สามารถนําแผนไปใชไดอยางถูกตอง รวมท้ังใหหนวยงานท่ีเก่ียวของและประชาชนท่ัวไปไดทราบ เทศบาล
ตําบลแมทาชาง จึงประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยสามารถขอดูหรือ
สอบถามเพ่ิมเติมได ณ เทศบาลตําบลแมทาชาง  111 หมูท่ี 1 ตําบลหางดง อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม
โทรศัพท 0-5344-2080 จึงประกาศใชแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ตั้งแตบัดนี้เปน
ตนไป จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ  ณ  วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

(นายทรัพยทวี      คํามา)
นายกเทศมนตรีตําบลแมทาชาง



ผด  1
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563
เทศบาลตําบลแมทาชาง

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการ
ท่ีดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ

งบประมาณท้ังหมด
หนวย

ดําเนินการ
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการองคกรท่ีดี
แผนงานบริหารงานท่ัวไป
แผนงานรักษาความสงบภายใน

24
6

16.79
4.20

1,461,830
100,000

4.53
0.31

รวม 30 20.98 1,561,830 4.83
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร - - - -

รวม - - - -
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานท่ีเหมาะสมกับ

ชุมชนเชิงรุก
แผนงานเคหะและชุมชน 15 10.43 3,625,400 11.22

รวม 15 10.43 3,625,400 11.22
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานงบกลาง

10
17
19
15
3

7.00
11.89
13.29
10.49
2.10

1,605,300
1,540,000
312,000
615,000
5,976,000

4.97
4.77
0.97
1.91
18.49

รวม 64 44.76 10,048,300 31.08



๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริการเชิงรุก
แผนงานสังคมสงเคราะห
แผนงานการเกษตร

1
8

1.43
5.60

20,000
90,000

0.07
0.28

รวม 9 6.30 110,000 0.34
รวมทุกยุทธศาสตร 118 82.52 15,345,530 47.47



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 จัดหา จัดซื้อ

เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ ครุภัณฑท่ี
จําเปนในการ
ปฏิบัติงาน

ดําเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ
ครุภัณฑ ท่ีจําเปนตอการ
ใหบริการประชาชน

300,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด

2 ปรับปรุง บํารุง
รักษาซอมแซม ดูแล
วัสดุ ครุภัณฑ
อุปกรณใหมีสภาพใช
การไดทันสมัย
สามารถใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ

ดําเนินการซอมแซม
บํารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ
ครุภัณฑสํานักงานใหใชงานได
และมีประสิทธิภาพ

100,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการจัดงาน จัด

นิทรรศการ ของ
เทศบาล

เพ่ือเปนคาใชจายในการจัด
นิทรรศการแสดงผลงานของ
เทศบาล ฯลฯ โดยจายเปนคา
สื่อสิ่งพิมพ คาวัสดุอุปกรณ
คาปายประชาสัมพันธ
กระเชาดอกไม คาเตรียมและ
ตกแตงสถานท่ี คาเชาท่ีพัก
คาอาหาร คาอาหารวางและ
เคร่ืองดื่ม และคาใชจายอ่ืนที่
จําเปน

10,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการจัดงานพระ

ราชพิธี รัฐพิธี และ
วันสําคัญตางๆ

เพ่ือเปนคาใชจายในการจัด
งานรัฐพิธีและวันสําคัญตางๆ
เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันปยะมหาราช ฯลฯ โดยจาย
เปนคาจัดทําซุมเฉลิมพระ
เกียรติ คาเตรียมและตกแตง
สถานท่ี คาจัดซื้อผาแพรผาริ้ว
ธงชาติ  ปายสัญลักษณ
ดอกไมธูปเทียน คาพานพุม
พวงมาลา ดอกไม คาวัสดุ
อุปกรณตาง ๆ และคาใชจาย
อ่ืนท่ีจําเปน

56,830 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการเทศบาลพบ

ประชาชน
เพ่ือเปนคาใชจายเทศบาลพบ
ประชาชน โดยจายเปน
คาตอบแทน คาสมนาคุณ
วิทยากรคารับรอง คาวัสดุ
อุปกรณ คาปาย
ประชาสัมพันธ กระเชา
ดอกไม คาเตรียมและตกแตง
สถานท่ี คาพาหนะ  คาเชาท่ี
พัก  คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม และ
คาตอบแทนปฎิบัติงานนอก
เวลาราชการคาใชจายอ่ืนท่ี
จําเปน

5,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการจัดเก็บ

ขอมูลตางๆของ
เทศบาล

เพ่ือจายเปนคาใชจายใน
โครงการจัดเก็บขอมูลตางๆ
เชน ขอมูลเทศบาลตําบล
ขอมูลพ้ืนฐาน ขอมูลของ
ประชาชน จัดทําแผนท่ี
หมูบาน เปนตน

5,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด

7 โครงการบริหาร
จัดการศูนยขอมูล
ขาวสารและรับ
เรื่องราวรองทุกข

เพ่ือเปนคาใชจายในศูนย
ขอมูลขาวสารและรับเรื่อง
รองเรียน รองทุกข โดยจาย
เปนคาตอบแทน คาสมนาคุณ
วิทยากรคารับรอง คาวัสดุ
อุปกรณคาปาประชาสัมพันธ
คาตูเอกสาร  แบบฟอรมรับ
เรื่องราวรองทุกข  คาสื่อ
สิ่งพิมพ คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน

10,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการประเมิน

ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการ
ประจําป 2562

เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการ
ประเมินผลการทํางานของ
เทศบาล โดยจางสถานศึกษา
เปนผูประเมินและประเมินผล
การปฎิบัติราชการ

30,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการประชุม

ประชาคมจัดทําแผน
ชุมชน

เพ่ือจายเปนคาใชจายใน
โครงการจัดทําแผนชุมชน โดย
จายเปนคาตอบแทน
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณท่ี
จําเปนสําหรับใหบริการ
ประชาชน คากระดาษและ
เครื่องเขียน แบบพิมพ คาลาง
อัดขยายรูปถาย
คาเชาเครื่องเสียง คาน้ํามัน
เชื้อเพลิง คาปาย คาสื่อ
สิ่งพิมพตางๆ และคาใชจายท่ี
จําเปน

5,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการประชุม

จัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล

เพ่ือจายเปนคาใชจายใน
โครงการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล โดยจายเปน
คาตอบแทนปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาวัสดุอุปกรณท่ีจําเปน
สําหรับใหบริการประชาชน
คากระดาษและเครื่องเขียน
แบบพิมพ คาลางอัดขยายรูป
ถาย
คาเชาเครื่องเสียง คาน้ํามัน
เชื้อเพลิง คาปาย คาสื่อ
สิ่งพิมพตางๆ และคาใชจายท่ี
จําเปน

5,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการพัฒนาและ

ดูแลเวปไซตของ
เทศบาล

เพ่ือจายเปนคาพัฒนาและ
ดูแลเว็บไซตของเทศบาล เพ่ือ
สรางชองทางในการเขาถึง
ขอมูลและเผยแพรขอมูล
ขาวสารของทางราชการ และ
เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน
ใหดีข้ึน

15,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด

12 โครงการจางเหมาทํา
วารสารและเผยแพร
ขอมูลขาวสาร
เทศบาล

เพ่ือจายเปนคาจัดทําวารสาร
เผยแพรขอมูลขาวสารของ
เทศบาล เพ่ือสรางชองทางใน
การเขาถึงขอมูลและเผยแพร
ขอมูลขาวสารของทางราชการ
และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทํางานใหดีข้ึน

10,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการจัดสง

ผลงานเทศบาล
เขาประกวดรางวัล
ตางๆ

เพ่ือจายเปนคาใชจายใน
โครงการจัดสงผลงานเทศบาล
เขาประกวด เชน การประกวด
ดานสิ่งแวดลอม การประกวด
ดานสาธารณสุข การประกวด
ดานธรรมาภิบาล ฯลฯ
คาตอบแทนพิธีกร คากระดาษ
และเครื่องเขียน แบบพิมพ
คาวัสดุอุปกรณ คาพิมพเอกสาร
คาปาย คาสื่อสิ่งพิมพตางๆ คา
ประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ
คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาดอกไม คา กระเชา
ดอกไม คาเตรียมและตกแตง
สถานท่ี คาของรางวัลหรือเงิน
รางวัล และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ี
จําเปน

5,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการอบรม

จริยธรรมและ
คุณธรรมสําหรับการ
ทํางานของผูบริหาร
สมาชิกสภา และ
พนักงานเทศบาล

เพ่ือจายเปนคาใชจายใน
โครงการอบรมจริยธรรมและ
คุณธรรมสําหรับการทํางาน
ของผูบริหาร สมาชิกและ
พนักงานเทศบาล
โดยจายเปนคาตอบแทน คา

สมนาคุณวิทยากร คารับรอง
คากระดาษและเครื่องเขียน
แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร
คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คา
ดอกไม กระเชาดอกไม คา
ตกแตงสถานท่ี
คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก
คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม
คาของท่ีระลึก และคาใชจาย
อ่ืนท่ีจําเปน

20,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการฝกอบรม

พัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ
ผูบริหาร สมาชิก
และพนักงาน

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดําเนินโครงการฝกอบรม
เก่ียวกับการพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของผูบริหาร สมาชิกและ
พนักงานเทศบาล โดยจาย
เปนคาตอบแทน คา
สมนาคุณวิทยากร คารับรอง
คากระดาษและเครื่องเขียน
แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร
คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คา
ดอกไม กระเชาดอกไม คา
ตกแตงสถานท่ี คาพาหนะ
คาเชาท่ีพัก คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาของท่ีระลึก และคาใชจาย
อ่ืนท่ีจําเปน

250,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
16 โครงการจัดฝกอบรม

เก่ียวกับการปองกัน
การทุจริตแก
ผูบริหาร สมาชิก
สภา และพนักงาน

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดําเนินโครงการฝกอบรม
เก่ียวกับการปองกันการทุจริต
แกผูบริหาร สมาชิกและ
พนักงานเทศบาล โดยจาย
เปนคาตอบแทน คา
สมนาคุณวิทยากร คารับรอง
คากระดาษและเครื่องเขียน
แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร
คาวัสดุอุปกรณ
คาปาย คาดอกไม กระเชา
ดอกไม คาตกแตงสถานท่ี คา
พาหนะ คาเชาท่ีพัก
คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก และ
คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน

20,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
แผนงาน บริหารท่ัวไป

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
17 โครงการบริหาร

จัดการศูนย
ปรองดอง
สมานฉันทระดับ
ทองถ่ิน

เพ่ือจายเปนคาใชจายใน
โครงการบริหารจัดการศูนย
ปรองดองสมานฉันทระดับ
ทองถ่ิน ณ เทศบาลตําบลแม
ทาชาง โดยจายเปนคากระดาษ
และเครื่องเขียน แบบพิมพ
แบบฟอรมรับเรื่องราวรองทุกข
คาประชาสัมพันธ คาปาย คา
สื่อสิ่งพิมพ คาวัสดุอุปกรณ ตู
เอกสาร และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ี
จําเปน

10,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
18 โครงการจัดการ

เลือกตั้งทองถ่ิน
เพ่ือเปนคาใชจายในการ
เลือกตั้งผูบริหารและสมาชิก
สภาเทศบาล คา
ประชาสัมพันธการเลือกตั้ง
คาเอกสาร คาตอบแทน
คณะกรรมการเลือกตั้ง
ผูบริหารและสมาชิกสภา
เทศบาล คาวัสดุอุปกรณท่ี
จําเปนในการเลือกตั้ง และ
อ่ืนๆท่ีจําเปน

300,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
19 โครงการปกปอง

สถาบันกษัตริย และ
สถาบันสําคัญของ
ชาติ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ปกปองสถาบันกษัตริย และ
สถาบนัสําคัญของชาติ เชนการ
จัดกิจกรรมอบรม ใหความรู
เก่ียวกับการปกปองสถาบัน
กษัตริย และสถาบันสําคัญของ
ชาติ การประชาสัมพนัธ
ความสําคัญของสถาบนักษัตริย
และสถาบันสําคัญของชาติให
ประชาชนทราบตามสื่อตางๆ
ฯลฯ

10,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20 โครงการสํานักงาน

เทศบาลปลอดยา
เสพติด

เพื่อจายเปนคาใชจายใน
โครงการสํานักงานเทศบาล
ปลอดยาเสพตดิ โดยจายเปน
คาตอบแทน คาสมนาคุณ
วิทยากร คารับรอง คากระดาษ
และเคร่ืองเขียน แบบพิมพ คา
พิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ
คาปาย คาดอกไม กระเชา
ดอกไม คาตกแตงสถานที่
พาหนะ คาเชาที่พัก คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ของท่ีระลึกและคาใชจายอ่ืนท่ี
จําเปน

5,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
21 โครงการจางเหมา

ปรับปรุงแผนท่ีภาษี
และทะเบียน
ทรัพยสินเพ่ือรองรับ
ภาษีท่ีดินและ
สิ่งกอสราง

เพื่อจายเปนคาจางเหมา
ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินเพื่อรองรับ
ภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสราง

- สํารวจขอมูล
ภาคสนาม

- ปรับปรุงขอมูลแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

200,000 ทต.
แมทาชาง

กองคลัง



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
แผนงาน  รักษาความสงบภายใน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการฝกอบรม

ซักซอมแผนปองกัน
ภัย

เพ่ือจายเปนคาใชจายใน
โครงการฝกอบรมซักซอมแผน
ปองกันภัยตาง ๆ เชน อัคคีภัย
อุทกภัย วาตภัย แผนดินไหว
ฯลฯ ท่ีอาจเกิดข้ึนใน
สํานักงานเทศบาลและศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือให
บุคลากรเทศบาลมีความรูและ
มีทักษะในการเอาตัวรอดและ
ชวยเหลือบุคคลในกรณีท่ีเกิด
ภัยข้ึนภายในสํานักงานและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

15,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
แผนงาน  รักษาความสงบภายใน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการฝกอบรมให

ความรูเก่ียวกับการ
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแก
ประชาชน

เพ่ือจายเปนคาใชจายใน
โครงการฝกอบรมใหความรู
เก่ียวกับปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแกประชาชน
เพ่ือใหประชาชนมีความรูและ
มีทักษะในการเอาตัวรอดและ
ชวยเหลือบุคคลอ่ืนไดในกรณี
ท่ีเกิดสาธารณภัยข้ึนภายใน
พ้ืนท่ี

5,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
แผนงาน  รักษาความสงบภายใน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการปองกัน

และบรรเทาสา
ธารณภัยเบื้องตน

เพ่ือจายเปนคาใชจายตางๆใน
โครงการการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเบื้องตน
เชน ไฟไหม , อุทกภัย , วาตภัย
, ภัยแลง,ภัยหนาว เปนตน

50,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
แผนงาน  รักษาความสงบภายใน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการฝกอบรม

เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของ
อปพร.

เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการ การ
ฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักย ภาพ
อาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน (อป
พร) (กิจกรรมฝกอบ รมทบทวนและ
การซักซอมแผน งานปองกัน
อัคคีภัย) เพ่ือใหประชาชนมีสวน
รวมในการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย โดยจายเปนคาตอบแทน
คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คา
กระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ
คาพิมพเอกสาร คาปาย คาดอก ไม
กระเชาดอกไม คาตกแตง สถานท่ี
คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก
คาธรรมเนียมและลงทะเบียน คา
พาหนะ คาเชาท่ีพัก คาตอบแทนคา
เบี้ยเลี้ยง

10,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
แผนงาน  รักษาความสงบภายใน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เจาหนาท่ี และผูมาชวยปฏิบัติ
งานคาชุดปฏิบัติงาน รองเทา
หมวก เข็มขัด คาวัสดุอุปกรณ

5 โครงการบริหาร
จัดการศูนย
อาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน
ทต.แมทาชาง

เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียน
ฝกอบรมหลักสูตรอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือนท่ี
หนวยงานทางราชการเปนผูจัด
ฝกอบรม คาสนับสนุนการ
ดําเนินงานของ อปพร. เชนการ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณการ
ปฏิบัติงาน คาพาหนะการ
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานรวมถึง
กิจกรรมใหความรูแกประชาชน
เยาวชน และเด็กเล็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ทต.แมทาชาง

10,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการปองกันลด

อุบัติเหตุและ
ใหบริการ
ประชาชนในงาน
เทศกาลสําคัญ

เพ่ือจายเปนคาใชจายใน
โครงการปองกันลดอุบัติเหตุ
และใหบริการประชาชนใน
เทศกาลสําคัญ โดยจายเปน
คาตอบแทน คาสมนาคุณ
วิทยากร คารับรอง คากระดาษ
และเครื่องเขียน แบบพิมพ คา
พิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ
คาปาย คาดอกไม กระเชา
ดอกไม คาตกแตงสถานท่ี คา
พาหนะ คาเชาท่ีพัก คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ของท่ีระลึก และคาใชจายอ่ืนท่ี
จําเปน

10,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน  การศึกษา

ลําดับ โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม

งบประมา
ณ

สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

2562 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการ
สนับสนุน
คาใชจายการ
บริหาร
สถานศึกษา

เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการบริหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาการศึกษา
เรียนรูในระบบ (ข้ันพ้ืนฐาน)หรือ นอก
ระบบ หรือศึกษาเรียนรูตามอัธยาศัย
คาฝกอบรมเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู
การจัดระบบรถโรงเรียน การสนับสนุน
วัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน
การจัดเก็บ สํารวจ บันทึกและวิเคราะห
ขอมูลการศึกษา โดยจายเปน
คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร
คาตอบแทนผูมาชวยปฏิบัติงาน คาวัสดุ
การศึกษา สื่อการเรียนการสอน คา
เตรียมและตกแตงสถานท่ี คาเชา
พาหนะ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คากระดาษ เครื่องเขียนและ
แบบพิมพ และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน

870,300 ทต.
แมทาชาง

กอง
การศึกษา



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน  การศึกษา

ลําดับ โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการ

ปรับปรุงภูมิ
ทัศนและ
สิ่งแวดลอม
ศพด.ทต.แมทา
ชาง

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาจัดในการ
ปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลแมทาชาง ใหมีความ
เหมาะสม ปลอดภัย เปนแหลงเรียนรู
และเหมาะสมตอการเรียนรูของเด็ก
เชนจัดซื้อหญาเทียมปูสนามเด็กเลน
จัดซื้อดอกไม ตนไม จัดสวนหยอม
ปรับภูมิทัศนใหเหมาะสมกับการเรียนรู

30,000 ทต.
แมทาชาง

กอง
การศึกษา



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน  การศึกษา

ลําดับ โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการจัดงาน

นิทรรศการ
เปดบาน
วิชาการ ผลงาน
ครูและนักเรียน

เพื่อเปนคาใชจายใน
การจัดโครงการจัดงานนทิรรศการ เปด
บานวิชาการ ผลงานครูและนักเรียน โดย
จายเปนคารับรอง คาอาหารวางและ
เคร่ืองดื่ม คาอาหารและเคร่ืองดื่มไมมี
แอลกอฮอล  คาเคร่ืองเสียง  เตนท เวที
คาจางเหมาทาํความสะอาด คาตกแตง
จัดสถานที่  คาตอบแทนกรรมการตัดสิน
คาโล หรือถวยรางวัล คาเงนิหรือของ
รางวัล คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คา
มหรสพ การแสดง และคาใชจายในการ
โฆษณาประชาสัมพนัธ คาสมนาคุณ
วิทยากร คาตอบแทนพิธีกร  คากระดาษ
และเคร่ืองเขียนแบบพิมพ  คาพิมพ
เอกสาร คาปาย คาสื่อสิ่งพิมพตางๆ คา
ประชาสัมพนัธทางสื่อตางๆ กระเชา
ดอกไม  คาพาหนะ  คาจัดร้ิวขบวน และ
คาใชจายอ่ืนที่จําเปน

25,000 ทต.
แมทาชาง

กอง
การศึกษา



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน  การศึกษา

ลําดับ โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการ

สงเสริมการ
เรียนรูตาม
แนวทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.แมทาชาง

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการสงเสริมการเรียนรูตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยจายเปนคาพันธุพืช ปุย ดิน คาวัสดุ
อุปกรณเก่ียวกับการเกษตร คาจัดทํา
ปาย คาตอบแทน คาสมนาคุณ
วิทยากร คารับรอง คากรดาษและ
เครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร
คาปาย คาหนังสือ แผนพับ คาปรับภูมิ
ทัศน คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาของท่ีระลึกและคาใชจาย
อ่ืนๆท่ีจําเปน เปนตน

5,000 ทต.
แมทาชาง

กอง
การศึกษา



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน  การศึกษา

ลําดับ โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการพัฒนา

ศักยภาพ
บุคลากรทาง
การศึกษา

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการฝกอบรมเก่ียวกับการพัฒนา
และเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรทาง
การศึกษา โดยจายเปนคาตอบแทน คา
สมนาคุณวิทยากร คารับรอง คา
กระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ
คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คา
ปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม คา
ตกแตงสถานท่ี คาพาหนะ คาเขาท่ีพัก
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาของท่ีระลึกและของจําเปนอ่ืนๆ

60,000 ทต.
แมทาชาง

กอง
การศึกษา



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน  การศึกษา

ลําดับ โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการสง

นักเรียนเขารวม
การแขงขัน
ทักษะวิชาการ
และจัด
นิทรรศการ
ผลงาน

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดโครงการสง
นักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะวิชาการ
และจัดนทิรรศการผลงาน  โดยจายเปน
คารับรอง คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม
คาอาหารและเคร่ืองดื่มไมมีแอลกอฮอล
คาเคร่ืองเสียง  เตนท เวที คาจางเหมาทํา
ความสะอาด คาตกแตง  จัดสถานที่
คาตอบแทนกรรมการตัดสนิ คาโล หรือ
ถวยรางวัล คาเงนิหรือของรางวัล คาจาง
เหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง
และคาใชจายในการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ  คาสมนาคุณวิทยากร
คาตอบแทนพิธีกร  คากระดาษและ
เคร่ืองเขียนแบบพิมพ  คาพิมพเอกสาร
คาปาย คาสื่อสิ่งพิมพตางๆ คา
ประชาสัมพนัธทางสื่อตางๆ กระเชา
ดอกไม  คาพาหนะ  คาจัดร้ิวขบวน และ
คาใชจายอ่ืนที่จําเปน

15,000 ทต.
แมทาชาง

กอง
การศึกษา



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน  การศึกษา

ลําดับ โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการหนู

นอยฟนสวย
สุขภาพดี

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการหนูนอยฟนสวยสุขภาพดี โดย
การฝกอบรมใหความรูแกผูปกครอง และ
นักเรียนในการดูแลสุขภาพฟน มีความรู
เ ก่ียวกับการปอง กันโรคฟนผุ ในเด็ก
ผูปกครองไดตระหนักถึงความสําคัญของ
การดูแลสุขภาพปากและฟนของลูก และ
เพื่อใหเด็กดูแลสุขภาพฟนไดดวยตนเอง
โดยจายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณ
วิทยากร คารับรอง คากระดาษและ
เคร่ืองเขียน แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร
คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาดอกไม
กระเชาดอกไม คาตกแตงสถานที่ คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาอาหาร คาอาหาร
วาง และเคร่ืองดื่ม คาของที่ระลกึและ
คาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปน

10,000 ทต.
แมทาชาง

กอง
การศึกษา



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน  การศึกษา

ลําดับ โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการ

ฝกอบรม
คุณธรรม
จริยธรรม
สําหรับเด็ก

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการ ฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับเด็ก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
สงเสริมใหเด็กมีคุณธรรมจริยธรรม มี
ความรับผิดชอบและปฏิบัตติามขอตกลง
มีความกตัญูกตเวที มีมารยาทปฏิบัติ
ตนตามวฒันธรรมไทยและหลักศาสนาที่
ตนนบัถือโดยจายเปนคาตอบแทน คา
สมนาคุณวทิยากร คารับรอง คากระดาษ
และเคร่ืองเขียน แบบพิมพ คาพิมพ
เอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คา
ดอกไม กระเชาดอกไม คาตกแตงสถานที่
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาอาหาร
คาอาหารวาง และเคร่ืองดื่ม คาของที่
ระลึกและคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปน

10,000 ทต.
แมทาชาง

กอง
การศึกษา



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน  การศึกษา

ลําดับ โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการ

ปรับปรุง
หลักสูตร
สถานศึกษา

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
เพื่อนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแม
ทาชาง โดยจายเปนคาตอบแทน คา
สมนาคุณวทิยากร คารับรอง คากระดาษ
และเคร่ืองเขียน แบบพิมพ คาพิมพ
เอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คา
ดอกไม กระเชาดอกไม คาตกแตงสถานที่
คาพาหนะ คาเชาทีพ่ัก คาอาหาร
คาอาหารวาง และเคร่ืองดื่ม คาของที่
ระลึกและคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปน

20,000 ทต.
แมทาชาง

กอง
การศึกษา



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริการเชิงรุก
แผนงาน  สาธารณสุข

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการอบรมดูแล

ผูสูงอายุ ผูพิการใน
ชุมชน (care
giver)

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการ
อบรมผูดูแลผูสูงอายุ ผูพิการใน
ชุมชน เชนการฝกอบรม การศึกษา
ดูงาน ฯลฯ โดยจายเปน
คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร
คารับรอง คากระดาษและเครื่อง
เขียนแบบพิมพ คาวัสดุอุปกรณใน
การดําเนินงาน เชนอุปกรณทําแผล
ยางยืด วัสดุการแพทย ผาออม
สําเร็จรูป คาปาย คาพิมพเอกสาร
คาเตรียมและตกแตงสถานท่ี คา
พาหนะ คาเชาท่ีพัก คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของ
ท่ีระลึก และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน

10,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริการเชิงรุก
แผนงาน  สาธารณสุข

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการ

ประชาสัมพันธงาน
สาธารณสุข

เพ่ือจายเปนคาใชจายในกิจกรรม
ดังนี้

- การรณรงคประชาสัมพันธ
งานดานสาธารณสุข

- การจัดเก็บขอมูลดาน
สาธารณสุขและการจัด
แสดงขอมูลรวมถึงปญหา
ดานสาธารณสุข

เพ่ือจายเปนคาตอบแทน คา
สมนาคุณวิทยากร คาตอบแทน
คาจางพิเศษ คาลวงเวลาสําหรับ
การแพทย พยาบาล เจาหนาท่ีอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวของ คารับรอง คากระดาษ
และเครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพ
เอกสาร คาปาย คาดอกไม กระเชา
ดอกไม คาเตรียมและตกแตง
สถานท่ีและคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน

10,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริการเชิงรุก
แผนงาน  สาธารณสุข

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการอบรมให

ความรูเยาวชน
เรื่องการปองกัน
การตั้งครรภกอน
วัยอันควรและ
โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ

เพ่ือจายเปน คาตอบแทน
วิทยากร คาของท่ีระลึก คา
กระดาษ คาปากกา คาปาย
ประชาสัมพันธ คาอาหารวาง
และเครื่องดื่มและคาใชจายอ่ืน
ท่ีจําเปน

10,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริการเชิงรุก
แผนงาน  สาธารณสุข

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการบริหาร

จัดการแกไขปญหา
ขยะในพ้ืนท่ี

เพ่ือใชในการบริหารจัดการ
แกไขปญหาขยะในพ้ืนท่ี โดย
จายเปนคาจางเหมาในการ
จัดเก็บขยะในชุมชน การ
ประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ คา
วัสดุอุปกรณ และคาใชจายอ่ืน
ท่ีจําเปน

1,200,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริการเชิงรุก
แผนงาน  สาธารณสุข

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการพัฒนา

ศักยภาพ
คณะกรรมการ
สิ่งแวดลอม

เพ่ือเปนคาใชจายในการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมหมูบาน เชน การ
ฝกอบรม การประชาสัมพันธ
ทางสื่อตางๆ แผนพับ คาวัสดุ
อุปกรณ คากระดาษและเครื่อง
เขียนแบบพิมพ คาพิมพ
เอกสาร คาปายประชาสัมพันธ
คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาพาหนะ
คาตอบแทน คาสมนาคุณ
วิทยากร คารับรอง คาของท่ี
ระลึกและคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน

10,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริการเชิงรุก
แผนงาน  สาธารณสุข

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการบิ๊กคลีน

นิ่งเดย
จัดกิจกรรมเก็บกวาดขยะ ตัด
แตงก่ิงไม และดูแล
สภาพแวดลอมใหสะอาด และ
เพ่ือจายเปน คาตอบแทน คา
รับรอง คากระดาษและเครื่อง
เขียนแบบพิมพ คาพิมพเอกสาร
คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คา
ดอกไม คากระเชาดอกไม คา
เตรียมและตกแตงสถานท่ี
คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก คาสื่อ
ประชาสัมพันธ สิ่งพิมพตางๆ
คาปายประชาสัมพันธ และ
คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน

5,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริการเชิงรุก
แผนงาน  สาธารณสุข

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการสงเสริม

การจัดการขยะใน
ชุมชนโดยใชหลัก 3
Rs

เพ่ือจายเปนคา การจัดอบรมให
ความรูในเรื่องการจัดการขยะ
การทําปายประชาสัมพันธ

การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
การทําปายสัญลักษณบานท่ีเขา
รวมกิจกรรม การจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณท่ีจําเปนในการ
ดําเนินงาน เชน ถังทําปุย
กระสอบแยกขยะ ถังแยกขยะ
อันตรายในชุมชน การอบรม
การประดิษฐสิ่งของเหลือใช
คาพาหนะในการศึกษาดูงาน
คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม

10,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริการเชิงรุก
แผนงาน  สาธารณสุข

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการบริหาร

จัดการศูนยฟนฟู
สุขภาพชุมชน

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
พัฒนาศูนยฟนฟูสุขภาพชุมชน
เชน
คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ คา
จัดซื้อวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนใน
การฟนฟูสุขภาพ คาจางทําวัสดุ
อุปกรณในการใชฟนฟูสุขภาพ
คาจัดทําเอกสาร สิ่งพิมพตางๆ
คาเบี้ยเลี้ยง คาตอบแทน
คาใชจายในการฝกอบรมผู
ปฏิบัติหนาท่ีในศูนย คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร
คาอาหารวางเครื่องดื่ม คา
ดอกไม คาของท่ีระลึกและ
คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน

20,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริการเชิงรุก
แผนงาน  สาธารณสุข

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการอบรมให

ความรูแกนนํา
สุขภาพครอบครัว

เพ่ือจายเปนคาตอบแทน คา
สมนาคุณวิทยากร คาตอบแทน
คาจางพิเศษ คารับรอง คา
กระดาษและเครื่องเขียน แบบ
พิมพ คาพิมพเอกสาร คาปาย
คาดอกไม กระเชาดอกไม คา
เตรียมและตกแตงสถานท่ี
คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก
คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจาย
อ่ืนท่ีจําเปน

10,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริการเชิงรุก
แผนงาน  สาธารณสุข

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม

งบประมา
ณ

สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

2562 2563
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 โครงการปองกัน
และควบคุมโรค
ไขเลือดออก

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปอง กัน
และควบคุมโครงการฝกอบรมใหโรค
ไขเลือดออก โดยความรู การ
ประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ การจัด
นิทรรศการ พนหมอกควัน การ
รณรงค ฯลฯ โดยจายเปนคา ตอบ
แทน คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง
คากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ
คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คา
ปาย คาดอกไม คากระเชาดอกไม คา
เตรียมและตกแตงสถานท่ี คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของท่ี
ระลึก คาสื่อประชาสัมพันธ สิ่งพิมพ
ตางๆ คาปายประชา สัมพันธ คา
จัดซื้อยาและเวชภัณฑตางๆ คาจัดซื้อ
สารเคมีกําจัดลูกน้ํายุงลาย คาพน
หมอกควัน คาจาง

20,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริการเชิงรุก
แผนงาน  สาธารณสุข

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เหมาทําหมันสัตว น้ํายาฆาเชื้อโรค
และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน

11 โครงการปองกัน
และควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา
โดยความรู การประชาสัมพันธทาง
สื่อตางๆ การจัดนิทรรศการ การ
รณรงค ฯลฯ โดยจายเปน
คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร
คารับรอง คากระดาษและเครื่อง
เขียนแบบพิมพ คาพิมพเอกสาร
คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาดอกไม
คากระเชาดอกไม คาเตรียมและ
ตกแตงสถานท่ี คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาของท่ี
ระลึก คาสื่อประชาสัมพันธ สิ่ง
พิมพตางๆ คาปายประชาสัมพันธ
คาจัดซื้อวัคซีนและยาคุมกําเนิด
คาจางเหมาทําหมันสัตว

20,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริการเชิงรุก
แผนงาน  สาธารณสุข

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการอบรม

อาสาสมัครปองกัน
โรคสัตวประจํา
หมูบาน

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการ
ฝกอบรมอาสาสมัครปองกันโรค
สัตวประจําหมูบาน โดยจายเปน
คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร
คารับรอง คากระดาษและเครื่อง
เขียนแบบพิมพ คาพิมพเอกสาร
คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาดอกไม
คากระเชาดอกไม คาเตรียมและ
ตกแตงสถานท่ี คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของ
ท่ีระลึก คาสื่อประชาสัมพันธ
สิ่งพิมพตางๆ คาปาย
ประชาสัมพันธ และคาใชจายอ่ืนท่ี
จําเปน

10,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริการเชิงรุก
แผนงาน  สาธารณสุข

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการปองกัน

และควบคุม
โรคติดตอและโรค
ไมติดตอ

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการ
ปองกันและควบคุมโรคติดตอและ
โรคไมติดตอ โดยจายเปน
คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร
คารับรอง คากระดาษและเครื่อง
เขียนแบบพิมพ คาพิมพเอกสาร
คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาดอกไม
คากระเชาดอกไม คาเตรียมและ
ตกแตงสถานท่ี คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของ
ท่ีระลึก คาสื่อประชาสัมพันธ
สิ่งพิมพตางๆ คาปาย
ประชาสัมพันธ และคาใชจายอ่ืนท่ี
จําเปน

15,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริการเชิงรุก
แผนงาน  สาธารณสุข

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการรณรงคลด

โลกรอน
เพ่ือจายเปนคาใชจายในกิจกรรม
การรณรงคลดโลกรอน เชน การใช
ถุงผา การปนจักรยานแทนการใช
จักรยานยนต การประหยัดน้ํา
ประหยัดไฟ และการปลูกตนไม
เพ่ือจายเปนคาปายประชาสัมพันธ
การฝกอบรม การประชาสัมพันธ
ทางสื่อตางๆ แผนพับ วัสดุอุปกรณ
คากระดาษและเครื่องเขียนแบบ
พิมพ คาพิมพเอกสาร คาอาหาร
อาหารวางและเครื่องดื่ม คา
พาหนะ คาตอบแทน คาสมนาคุณ
วิทยากร คาของท่ีระลึก และ
คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน

10,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริการเชิงรุก
แผนงาน  สาธารณสุข

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการรณรงค

แกไขปญหาหมอก
ควัน

เพ่ือเปนคาใชจายในกิจกรรมการ
รณรงคใหประชาชนในชุมชนทํา
กิจกรรมแกไขปญหาหมอกควัน
เชน การคัดแยกขยะ การใชถุงผา
แทนพลาสติก การปนจักรยานแทน
การใชจักรยานยนต การลดการเผา
ใบไม ขยะ และการปลูกตนไม โดย
จายเปนคาปายประชาสัมพันธ การ
ฝกอบรม การประชาสัมพนัธทางสื่อ
ตางๆ แผนพับ คาวัสดุอุปกรณ คา
กระดาษและเคร่ืองเขียนแบบพมิพ
คาพิมพเอกสาร  คาอาหาร คาอาหาร
วางและเคร่ืองดื่ม คาพาหนะ
คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คา
รับรอง คาของที่ระลึกและคาใชจาย
อ่ืนที่จําเปน

10,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริการเชิงรุก
แผนงาน  สาธารณสุข

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
16 โครงการปรับปรุง

ภูมิทัศนในเขต
พ้ืนท่ีเทศบาลตําบล
แมทาชาง

เพื่อใชในการบริหาร
จัดการปรับปรุงสวนหยอมในเขตพื้นที่
เทศบาลตาํบลแมทาชาง โดยจายเปน
คาจางเหมาในการจัดสวนหยอม
คาตอบแทน  คาสมนาคุณวิทยากร
คารับรอง  คากระดาษและเครื่อง
เขียน  แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร
คาวัสดุอุปกรณ   คาปาย  สื่อ
สิ่งพิมพตาง ๆ คาดอกไม  คาเมล็ด
พืช กลาพืช วัสดุในการเพาะพันธุ
พืช กระเชาดอกไม   คาเตรียมและ
ตกแตงสถานท่ี   คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
ของท่ีระลึกและคาใชจายอ่ืนท่ี
จําเปนเพ่ือใชในการจัดทํากิจกรรม
และคาใชจายอ่ืนที่จาํเปน

50,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานท่ีเหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก
แผนงาน  เคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการกอสราง

ศาลเจาประจํา
หมูบาน หมูท่ี 1

เพ่ือจายเปนคากอสรางศาล
เจา ประจําหมูบาน หมูท่ี 1
ขนาดกวาง 1.40 เมตร ยาว
1.85 เมตร สูง 3.77 เมตร
หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 2.59
ตารางเมตร จํานวน 1 หลัง
พรอมเทคอนกรีตลานพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 87.00ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบและ
ประมาณการของเทศบาล
ตําบลแมทาชางกําหนด

100,000 ทต.
แมทาชาง

กองชาง



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานท่ีเหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก
แผนงาน  เคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการกอสราง

อาคารโดม
อเนกประสงค
ชุมชนธารอิงดอย
หมูท่ี 1

เพ่ือจายเปนคากอสรางอาคาร
โดมอเนกประสงค ชุมชนธาร
อิงดอย หมูท่ี 1 ขนาดกวาง
9.06 เมตร ยาว 12.55 เมตร
สูง 3.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
รวมกันไมนอยกวา 113.70
ตารางเมตร จํานวน 1 หลัง
รายละเอียดตามแบบและ
ประมาณการของเทศบาล
ตําบลแมทาชางกําหนด

300,000 ทต.
แมทาชาง

กองชาง



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานท่ีเหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก
แผนงาน  เคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการ

ปรับปรุงศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
หมู 6

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก หมูท่ี 6 1.งานปรับปรุง
อาคารเรียน ศพด.หลังใหม 1.1 งาน
รื้อกรอบอลูมิเนียม 1.2 งานตอเติม
หลังคา(อาคารเรียน ศพด.หลังใหม)
2.งานปรับปรุง-ตอเติมอาคาร
หองครัวและหองน้ํา2.1 งานตอเติม
หองเก็บของดานหลังอาคาร 2.2
งานปรับปรุงหองน้ํานักเรียนหญิง
และกันสาดดานหลัง 3.งาน
ปรับปรุงอาคารเรียน ศพด.หลังเดิม
3.1 งานทางเดินเขาอาคารเรียน
ศพด.หลังเดิม 3.2 งานทางเดิน
เชื่อมดานหลังอาคารเรียนศพด.หลัง
เดิม 4.งานตอเติมโครงหลังคาโรง
อาหาร รายละเอียดตามแบบและ
ประมาณการของเทศบาลตําบลแม
ทาชาง

450,000 ทต.
แมทาชาง

กองชาง



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานท่ีเหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก
แผนงาน  เคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการปรับปรุง

ซอมแซมอาคาร
อเนกประสงค
ประจําหมูบาน หมูท่ี
8

เพ่ือจายเปนคาโครงการ
ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
อเนกประสงคประจําหมูบาน
หมูท่ี 8 1.รื้อถอนผนังโครง
เหล็กบุลวดตาขาย 19.20
ตารางเมตร 2. งานรื้อประตู
เหล็กบานมวน 1 ชุด หนาตาง
ไม 3 ชุด ประตูบานไม 1 ชุด
3.งานติดตั้งประตู-หนาตาง
อะลูมิเนียม 7ชุด และประตู
บานไมสัก 1 ชุด รายละเอียด
ตามแบบและประมาณการ
ของเทศบาลตําบลแมทาชาง
กําหนด

150,000 ทต.
แมทาชาง

กองชาง



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานท่ีเหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก
แผนงาน  เคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยหลังวัด
ทาวคําวัง หมูท่ี 1

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลัง
วัดทาวคําวัง หมูท่ี 1 ขนาด
กวาง 2.70เมตร.ยาว 41.50
เมตร.หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีรวมกันไมนอยกวา
112.05 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบและ
ประมาณการของเทศบาล
ตําบลแมทาชางกําหนด

55,000 ทต.
แมทาชาง

กองชาง



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานท่ีเหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก
แผนงาน  เคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนนิการ
2562 2563

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 โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา คสล. หมู
ท่ี 1

เพ่ือจายเปนคากอสรางราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูท่ี 1 ขนาดปากกวาง 1.00
เมตร ลึก 1.12 เมตร หนา
0.12 เมตร ยาว 101.00 เมตร
บริเวณขางบานนายสม  ไชย
ชวง ถึงสุดแนวรั้วบานรุงอรุณ
3 รายละเอียดตามแบบและ
ประมาณการของเทศบาล
ตําบลแมทาชางกําหนด

310,000 ทต.
แมทาชาง

กองชาง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานท่ีเหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก
แผนงาน  เคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการขยายผิว

จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนหนาดง
พระเจานั่งโกน หมู
9

เพ่ือจายเปนคาขยายผิวจราจร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
สายหนาดงพระเจานั่งโกน หมู
ท่ี 9 ขนาดกวางเฉลี่ย 2.00
เมตร.ยาว 95.50เมตร.หนา
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีรวมกัน
ไมนอยกวา 191.00 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบ
และประมาณการของเทศบาล
ตําบลแมทาชางกําหนด

94,000 ทต.
แมทาชาง

กองชาง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563



ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานท่ีเหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก
แผนงาน  เคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการกอสรางราง

ระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูท่ี 9

เพ่ือจายเปนคากอสรางราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูท่ี 9   ปากกวาง 0.30
เมตร.ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร.
ยาว  150.00เมตร. เริ่มตั้งแต
บริเวณหนาบานนายทวี
พันธุศาสตร ถึงลําเหมือง
จอมทอง รายละเอียดตาม
แบบและประมาณการของ
เทศบาลตําบลแมทาชาง
กําหนด

270,000 ทต.
แมทาชาง

กองชาง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563



ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานท่ีเหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก
แผนงาน  เคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการกอสรางราว

กันตกเหล็ก หมูท่ี 9
เพ่ือจายเปนคากอสรางราวกัน
ตกเหล็ก หมูท่ี 9 ขนาดสูง
0.75 เมตร จํานวน 9 ชวง
ความยาวรวมเปนชวงๆ
ท้ังหมด 459.00 เมตร ตั้งแต
สะพานขามลําเหมืองแมทา
ชางแยกเขาลําเหมืองจอมทอง
ผานหนาดงพระเจานั่งโกน ถึง
หนาบาน นายสนอง  กองแกว
ฝงลําเหมืองจอมทอง
รายละเอียดตามแบบและ
ประมาณการของเทศบาล
ตําบลแมทาชางกําหนด

370,000 ทต.
แมทาชาง

กองชาง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563

ดําเนินการเอง



ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานท่ีเหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก
แผนงาน เคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการ

กอสรางเข่ือน
กันดินคอนกรีต
เสริมเหล็ก ลํา
เหมืองแมขัก
หมูท่ี 6

เพ่ือจายเปนคากอสรางเข่ือนกัน
ดิน คสล. ถนนสาย ชม.ถ.204-02
จํานวน 2 ชวง ชวงท่ี 1 กอสราง
เข่ือนกันดิน คสล. ขนาดสูง 3.00
เมตร หนาบน 0.15 เมตร หนา
ลาง 0.335 ยาว ความยาว 57.00
เมตร และขยายถนน คสล.ขนาด
กวาง 2.00เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 57.00เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 144.00 ตารางเมตร ชวง
ท่ี 2 กอสรางเข่ือนกันดิน คสล.
ขนาดสูง 3.00 เมตร หนาบน 0.15
เมตร หนาลาง 0.335 ยาว ความ
ยาว 10.00เมตร บริเวณลําเหมือง
แมขักติดกับถนนสาย ชม.ถ.204-
02 หมูท่ี 6 รายละเอียดตามแบบ
และประมาณการของเทศบาล
ตําบลแมทาชางกําหนด

478,000 ทต.
แมทาชาง

กองชาง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563

ดําเนินการเอง



ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานท่ีเหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก
แผนงาน  เคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการกอสรางทอ

ลอดเหลี่ยม คสล.
สามแยกบานนางบัว
แกว คลองแคลว หมู
6

เพ่ือจายเปนคากอสรางทอ
ลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก จํานวน 2 จุดดังนี้ จุดท่ี
1 กอสรางทอลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวาง 1.00เมตร ลึก 1.12
เมตร ยาว 7.00 เมตร จุดท่ี 2
กอสรางทอลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวาง 1.00เมตร ลึก 1.12
เมตร ยาว 7.50 เมตร บริเวณ
สามแยกหนาบานนางแกว
คลองแคลว หมูท่ี6
รายละเอียดตามแบบและ
ประมาณการของเทศบาล
ตําบลแมทาชางกําหนด

75,400 ทต.
แมทาชาง

กองชาง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563

ดําเนินการเอง



ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานท่ีเหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก
แผนงาน  เคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการขยาย

สะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู 7

เพ่ือจายเปนคาขยายสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 7
ดังนี้ 1.งานขยายสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็กพ้ืนท่ี
8.60 ตารางเมตร 2.งานติดตั้ง
ราวกันตก 12.00 เมตร 3.
งานขยายผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก พ้ืนท่ี 9.50 ตาราง
เมตร บริเวณสะพาน ดอน
กรีตเสริมเหล็ก ขามลําเหมือง
แมตาซวย หมูท่ี 7
รายละเอียดตามแบบและ
ประมาณการของเทศบาล
ตําบลแมทาชางกําหนด

62,000 ทต.
แมทาชาง

กองชาง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563

ดําเนินการเอง



ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานท่ีเหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก
แผนงาน  เคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการกอสราง

ลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก เอนกประสงค
หมูท่ี 7

เพ่ือจายเปนคากอสรางลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวาง 1.50-6.50 เมตร หนา
0.10 เมตร ยาว 12.00 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีรวมกันไมนอยกวา
61.00 ตารางเมตร บริเวณ
ขางถนนหนาบานนางสายพิน
จันทรปง หมูท่ี 7 รายละเอียด
ตามแบบและประมาณการ
ของเทศบาลตําบลแมทาชาง
กําหนด

22,000 ทต.
แมทาชาง

กองชาง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563

ดําเนินการเอง



ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานท่ีเหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก
แผนงาน  เคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการขุด

เจาะบอน้ํา
บาดาลและ
ปรับปรุง
ระบบประปา
หมูบาน หมู7

เพ่ือจายเปนคาขุดเจาะบอน้ําบาดาล
และปรับปรุงระบบประปาหมูบาน หมู
ท่ี 7 ดังนี้ 1.งานขุดเจาะบอน้ําบาดาล
เสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว ความลึก 200
เมตรพรอมงานทดสอบปริมาณน้ํา
บาดาล 2. งานติดตั้งเครื่องสูบน้ํา
บาดาลมอเตอรขนาด 3 แรงมา 380
V.AC พรอมอุปกรณประกอบครบชุด
(ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากร
น้ําบาดาล) รายละเอียดตามแบบและ
ประมาณการของเทศบาลตําบลแมทา
ชางกําหนด

689,000 ทต.
แมทาชาง

กองชาง



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน  สังคมสงเคราะห

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการสงเคราะห

ผูประสบภัย
ธรรมชาติและสา
ธารณภัย

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
สงเคราะห บําบัดความ
เดือดรอน และชวยเหลือ
ผูประสบภัยธรรมชาติและสา
ธารณภัย โดยจายเปน
คาจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค
เครื่องนุงหม เสื้อกันหนาว
เครื่องนอน คายาและเวชภัณฑ
อุปกรณการประกอบอาหาร
อุปกรณการประกอบอาชีพ
พันธุสัตว พันธุพืช และ
คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน

20,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน  ความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการสงเสริม

คนดีศรีแมทาชาง
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
สงเสริม และเชิดชูคนดี ภายใน
หมูบาน/ชุมชน เชน พอดีเดน
แมดีเดน ผูสูงอายุดีเดน เยาวชน
ดีเดน ฯลฯ โดยจายเปนคารับรอง
คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม
คาตกแตงสถานท่ี คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของ
ท่ีระลึก คาโล คาประกาศนียบัตร
และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน

10,000 ทต
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม”
แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 โครงการพัฒนา

ศักยภาพเด็กและ
เยาวชน

เพ่ือจายเปนคา การฝกอบรม
การศึกษาดูงาน การจัดคาย
เยาวชน การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ
ในการพัฒนาศักยภาพเด็ก ฯลฯ
โดยจายเปน คาตอบแทน คา
สมนาคุณวิทยากร คาสมนาคุณ คา
รับรอง
คากระดาษและ เครื่องเขียน
แบบพิมพ คาวัสดุอุปกรณ คาปาย
คาพิมพเอกสาร คาเตรียมและ
ตกแตงสถานท่ี คาท่ีพัก คาพาหนะ
คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก และ
คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน

10,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการบริหาร

จัดการศูนยพัฒนา
ครอบครัวในชุมชน

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
การบริหารจัดการศูนยพัฒนาครอบ
ครัวในชุมชน โดยจายเปนคาตอบ
แทน คาสมนาคุณวิทยากร คา
รับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน
แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุ
อุปกรณ คาปาย คาดอกไม กระเชา
ดอกไม คาตกแตงสถานท่ี คา
พาหนะ คาเชาท่ีพัก คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของ
ท่ีระลึก และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน

10,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 โครงการชมรม

ผูสูงอายุ
ประจําเดือน

เพ่ือเปนคาใชจายในการฝก อบรม
การประชาสัมพันธทางสื่อตาง ๆ
การจัดนิทรรศการ การจัดงานวัน
ผูสูงอายุ กิจกรรมประจํา เดือน
ผูสูงอายุ ฯลฯ โดยจายเปนคา
ตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร
คารับรอง คากระดาษและเครื่อง
เขียนแบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คา
วัสดุอุปกรณ คาปาย สื่อสิ่งพิมพ
ตาง ๆ คาดอกไม กระเชาดอกไม
คาเตรียมและตกแตงสถานท่ี คา
พาหนะ คาเชาท่ีพัก คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ของท่ีระลึกและคาใชจายอ่ืนท่ี
จําเปน

54,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการสงเสริม

สุขภาพจิตผูสูงอายุ
เพ่ือเปนคาใชจายในการ
ฝกอบรม การศึกษาดูงาน ฯลฯ
เพ่ือพัฒนาผูสูงอายุ โดยจาย
เปนคาตอบแทน คาสมนาคุณ
วิทยากร คารับรอง คา
กระดาษและเครื่องเขียนแบบ
พิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุ
อุปกรณ คาปาย
สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ คาดอกไม

กระเชาดอกไม คาเตรียมและ
ตกแตงสถานท่ี คาพาหนะ คา
เชาท่ีพัก คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาของท่ี
ระลึกและคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน

50,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการฝกอบรม

ใหความรูดานสิทธิ
สตรี

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดําเนินการฝกอบรม เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
หรือเพ่ือนําองคความรูใหมจาก
สถานท่ีอ่ืนมาปรับใชในการ
พัฒนาชุมชนของตนเอง โดย
จายเปนคาตอบแทน คา
สมนาคุณวิทยากร คารับรอง
คากระดาษและเครื่องเขียน
แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คา
วัสดุอุปกรณ คาปาย
คาดอกไม กระเชาดอกไม คา
ตกแตงสถานท่ี คาพาหนะ คา
เชาท่ีพัก คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาของท่ี
ระลึก และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน

15,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการพัฒนา

สตรีและเสริมสราง
ความเขมแข็งของ
ครอบครัว

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดําเนินการฝกอบรม เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
หรือเพ่ือนําองคความรูใหมจาก
สถานท่ีอ่ืนมาปรับใชในการ
พัฒนาชุมชนของตนเอง โดย
จายเปนคาตอบแทน คา
สมนาคุณวิทยากร คารับรอง
คากระดาษและเครื่องเขียน
แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คา
วัสดุอุปกรณ คาปาย
คาดอกไม กระเชาดอกไม คา

ตกแตงสถานท่ี คาพาหนะ คา
เชาท่ีพัก คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาของท่ี
ระลึก และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน

15,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการ

เยาวชนรักษ
สิ่งแวดลอม

เพ่ือจายเปนคา การฝกอบรม
การศึกษาดูงาน การจัดคาย
เยาวชน การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ
ในการพัฒนาศักยภาพเด็ก ฯลฯ
โดยจายเปน คาตอบแทน คา
สมนาคุณวิทยากร คาสมนาคุณ คา
รับรอง คากระดาษ และเครื่อง
เขียน แบบพิมพ คาวัสดุอุปกรณ
คาปาย คาพิมพเอกสาร คาเตรียม
และตกแตงสถานท่ี คาท่ีพัก คา
พาหนะ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก และ
คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน

5,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการฝกอบรม

อาชีพใหกับกลุม
สตรี

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัด
ฝกอบรมอาชีพตาง ๆ เพ่ือสราง
รายไดและแกไขปญหาความ
ยากจน โดยจายเปน
คาตอบแทน คาสมนาคุณ
วิทยากร คารับรอง คากระดาษ
และเครื่องเขียนแบบพิมพ คา
พิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ
คาปาย คาดอกไม กระเชา
ดอกไม คาเตรียม และตกแตง
สถานท่ี คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาของท่ี
ระลึกและคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน

15,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2561

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 โครงการฝกอบรม

อาชีพดาน
สิ่งประดิษฐ

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัด
ฝกอบรมอาชีพตาง ๆ เพ่ือสราง
รายไดและแกไขปญหาความ
ยากจน เชน ชางตัดผม ชาง
เสริมสวย ชางซอมโทรทัศน
วิทยุ เครื่องใชไฟฟา การ
ทําอาหาร การแปรรูปอาหาร
การทําขนม ฯลฯ โดยจายเปน
คาตอบแทน คาสมนาคุณ
วิทยากร คารับรอง คากระดาษ
และเครื่องเขียนแบบพิมพ คา
พิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ
คาปาย คาดอกไม กระเชา
ดอกไม คาเตรียมและตกแตง
สถานท่ี คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาของท่ี
ระลึกและคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน

15,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการฝกอบรม

อาชีพดานงานชาง
ตางๆ

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัด
ฝกอบรมอาชีพตาง ๆ เพ่ือสราง
รายไดและแกไขปญหาความ
ยากจน เชน ชางตัดผม ชาง
เสริมสวย ชางซอมโทรทัศน
วิทยุ เครื่องใชไฟฟา การ
ทําอาหาร การแปรรูปอาหาร
การทําขนม ฯลฯ โดยจายเปน
คาตอบแทน คาสมนาคุณ
วิทยากร คารับรอง คากระดาษ
และเครื่องเขียนแบบพิมพ คา
พิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ
คาปาย คาดอกไม กระเชา
ดอกไม คาเตรียมและตกแตง
สถานท่ี คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาของท่ี
ระลึกและคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน

15,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการฝกอบรม

อาชีพดานสมุนไพร
และยาเมือง

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัด
ฝกอบรมอาชีพตาง ๆ เพ่ือสราง
รายไดและแกไขปญหาความ
ยากจน เชน ชางตัดผม ชาง
เสริมสวย ชางซอมโทรทัศน
วิทยุ เครื่องใชไฟฟา การ
ทําอาหาร การแปรรูปอาหาร
การทําขนม ฯลฯ โดยจายเปน
คาตอบแทน คาสมนาคุณ
วิทยากร คารับรอง คากระดาษ
และเครื่องเขียนแบบพิมพ คา
พิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ
คาปาย คาดอกไม กระเชา
ดอกไม คาเตรียมและตกแตง
สถานท่ี คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาของท่ี
ระลึกและคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน

15,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการฝกอบรม

อาชีพดานการ
ทําอาหาร

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัด
ฝกอบรมอาชีพตาง ๆ เพ่ือสราง
รายไดและแกไขปญหาความ
ยากจน เชน ชางตัดผม ชาง
เสริมสวย ชางซอมโทรทัศน
วิทยุ เครื่องใชไฟฟา การ
ทําอาหาร การแปรรูปอาหาร
การทําขนม ฯลฯ โดยจายเปน
คาตอบแทน คาสมนาคุณ
วิทยากร คารับรอง คากระดาษ
และเครื่องเขียนแบบพิมพ คา
พิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ
คาปาย คาดอกไม กระเชา
ดอกไม คาเตรียมและตกแตง
สถานท่ี คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาของท่ี
ระลึกและคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน

15,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการเชิดชู

เกียรติสตรีดีเดน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเสริม
และเชิดชูเกียรติสตรีดีเดน ภายใน
หมูบาน/ชุมชน ฯลฯ โดยจายเปน
คารับรอง คาปาย คาดอกไม กระเชา
ดอกไม คาตกแตงสถานที่ คาอาหาร
คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม คาของที่
ระลึก คาโล คาประกาศนียบัตร และ
คาใชจายอ่ืน ๆ ที่จําเปน

5,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด

15 โครงการธนาคาร
ความดี

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดําเนินงาน การสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ
โดยจายเปน คา ตอบแทน คา
สมนาคุณวทิยากร คาสมนาคุณ คา
รับรอง คากระดาษและเคร่ืองเขียน
แบบพิมพ คาวัสดุอุปกรณ คาปาย
คาพิมพเอกสาร คาเตรียมและตกแตง
สถานที่ คาที่พัก คาพาหนะ
คาอาหาร คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม
คาของที่ระลึก และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่
จําเปน

10,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
16 โครงการเยี่ยม

ผูสูงอายุท่ีบาน
เพื่อเปนคาใชจายในการตรวจเยี่ยม
บาน การประชาสัมพันธทางสื่อตาง ๆ
การจัดนิทรรศการ ฯลฯ    โดยจาย
เปนคาตอบแทน คาสมนาคุณ
วิทยากร คารับรอง คากระดาษและ
เคร่ืองเขียนแบบพิมพ คาพิมพ
เอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย สื่อ
สิ่งพิมพตาง ๆ คาดอกไม กระเชา
ดอกไม คาเตรียมและตกแตงสถานที่
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาอาหาร
คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม คาหรือ
ของที่ระลึกและคาใชจายอ่ืนทีจ่าํเปน

5,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
17 โครงการปองกัน

และแกไขปญหา
ยาเสพติดโดยการ
มีสวนรวมของ
ประชาชน

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ
รณรงคปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดโดยการมีสวนรวมของ
ประชาชน โดยจายเปนคาตอบแทน
คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คา
กระดาษและเคร่ืองเขียน แบบพิมพ
คาพิมพเอกสาร  คาวัสดุอุปกรณ  คา
ปาย  คาดอกไม  กระเชาดอกไม คา
ตกแตงสถานที่ คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก คาอาหาร คาอาหารวางและ
เคร่ืองดื่ม คาของที่ระลึก และ
คาใชจายอ่ืนที่จําเปน

10,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
18 โครงการพัฒนา

และสงเสริม
หมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดําเนินการบริหารจัดการศูนยพฒันา
ครอบครัวในชุมชน โดยจายเปน
คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คา
รับรอง คากระดาษและเคร่ืองเขียน
แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาวสัดุ
อุปกรณ คาปาย คาดอกไม
กระเชาดอกไม คาตกแตงสถานที่ คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาอาหาร
คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม      คา
ของที่ระลึก และคาใชจายอ่ืนทีจ่ําเปน

20,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน  ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการรณรงค

ประชาสัมพันธ
กิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
สงเสริม อนุรักษ ฟนฟูและสืบ
สานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
จารีตประเพณี เชน การจัดคาย
คุณธรรมจริยธรรม การจัดงาน
ประเพณี และวันสําคัญทาง
ศาสนา การจัดงานบวช
บรรพชา ฯลฯ

5,000 ทต.
แมทาชาง

กอง
การศึกษา



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน  ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการ

อนุรักษและ
สงเสริม
ประเพณี
เขาพรรษา

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเสริม
อนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี เชน
การจัดคายคุณธรรมจริยธรรม การจัด
งานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา และ
วันสําคัญทางศาสนา การจัดงานบวช
บรรพชา ฯลฯ โดยจายเปน
คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร
คาตอบแทนพิธีกร คารับรอง คา
กระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ คา
พิมพเอกสาร คาปาย คาสื่อสิ่งพิมพ
ตางๆ คาประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาดอกไม กระเชาดอกไม คาเตรียม
และตกแตงสถานท่ี

5,000 ทต.
แมทาชาง

กอง
การศึกษา



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน  ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการ

ฝกอบรมภูมิ
ปญญา
ทองถ่ินและ
ประกวด
ผลงาน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการ
ฝกอบรมและประกวดงานใบตอง (สวย
ดอก บายศรี)  เพื่อสงเสริม อนุรักษ  ฟนฟู
ภูมิปญญาทองถ่ินดานอาหาร
ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีอันดีงาม
ของทองถ่ินใหสืบทอดตอไป เชน การ
ฝกอบรม  การประกวด  การจัดนิทรรศการ
โดยจายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณ
วิทยากร คารับรอง คากระดาษและเคร่ือง
เขียน แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุ
อุปกรณ คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม
คาตกแตงสถานที่ คาพาหนะ คาเชาที่พัก
คาอาหาร คาอาหารวาง และเคร่ืองดื่ม คา
ของที่ระลึก  คาตอบแทนกรรมการตัดสิน
คาโล หรือถวยรางวัล คาเงนิหรือของ
รางวัล คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คา
มหรสพ การแสดง และคาใชจายในการ
โฆษณาประชาสัมพนัธ  และคาใชจายอ่ืนๆ
ที่จําเปน

15,000 ทต.
แมทาชาง

กอง
การศึกษา



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน  ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการธรรมะเพ่ือ

ประชาชน
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
สงเสริม อนุรักษ ฟนฟูและสืบ
สานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
จารีตประเพณี เชน การจัดคาย
คุณธรรมจริยธรรม การจัดงาน
ประเพณี และวันสําคัญทาง
ศาสนา การจัดงานบวช
บรรพชา การเทศนธรรมศาสนา
กิจกรรมเขาวัดฟงธรรม ฯลฯ

30,000 ทต.
แมทาชาง

กอง
การศึกษา



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการอนุรักษ

และสืบสาน
ประเพณียี่เปงแม
ทาชาง

จัดงานประเพณียี่เปงเทศบาล
ตําบลแมทาชาง เพ่ือใหเยาวชน
และประชาชนไดรูจักและสืบสาน
ตอไป โดยจายเปนคาตอบแทน
คาสมนาคุณวิทยากร
คาตอบแทนพิธีกร คารับรองคา
กระดาษและเครื่องเขียนแบบ
พิมพ คาพิมพเอก สาร คาปาย
คาสื่อสิ่งพิมพตางๆ คาประ ชา
สัมพันธทางสือ่ตางๆ คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ดอก ไม กระเชาดอกไม คา
เตรียมและตกแตงสถานท่ี คา
ของขวัญหรือของท่ีระลึก คาของ
รางวัลหรือเงินรางวัล คาปจจัย
เครื่องไทยทาน คาจัดซื้อเทียน
พรรษา คาพาหนะ คาจัดริ้ว
ขบวน และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน

220,000 ทต.
แมทาชาง

กอง
การศึกษา



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน  ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการเชิดชู

เกียรติครูภูมิ
ปญญาทองถ่ิน

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
สงเสริม อนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและจารีต
ประเพณี เชน การจัดคายคุณธรรม
จริยธรรม การจัดงานประเพณีแห
เทียนเขาพรรษา และวันสําคัญ
ทางศาสนา การจัดงานบวช
บรรพชา ฯลฯ โดยจายเปน
คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร
คาตอบแทนพิธีกร คารับรอง คา
กระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ
คาพิมพเอกสาร คาปาย คาสื่อ
สิ่งพิมพตางๆ คาประชาสัมพันธ
ทางสื่อตางๆ คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาดอกไม
กระเชาดอกไม คาเตรียมและ
ตกแตงสถานท่ี ฯลฯ

10,000 ทต.
แมทาชาง

กอง
การศึกษา



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการอนุรักษ

และสืบสาน
ประเพณีดงพระ
เจานั่งโกน

จัดงานอนุรักษและสืบสาน
ประเพณีดงพระเจานั่งโกน เพ่ือให
เยาวชนและประชาชนไดรูจักและ
สืบสานตอไป โดยจายเปน
คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร
คาตอบแทนพิธีกร คารับรอง คา
กระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ
คาพิมพเอกสาร คาปาย คาสื่อ
สิ่งพิมพตางๆ คาประชาสัมพันธ
ทางสื่อตางๆ คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาดอกไม
กระเชาดอกไม คาเตรียมและ
ตกแตงสถานท่ี คาของขวัญหรือ
ของท่ีระลึก คาของรางวัลหรือเงิน
รางวัล คาปจจัยเครื่องไทยทาน คา
จัดซื้อเทียนพรรษา คาพาหนะ คา
จัดริ้วขบวน และคาใชจายอ่ืนท่ี
จําเปน

40,000 ทต.
แมทาชาง

กอง
การศึกษา



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน  ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการอนุรักษ

และสืบสาน
ประเพณีปใหม
เมือง (ดําหัว
ผูสูงอายุ)

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัด
โครงการประเพณีปใหมเมือง(ดําหัว
คนเฒา) เพ่ือสงเสริม อนุรักษ
ฟนฟูและสืบสานศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี
อันดีงามของทองถ่ิน เชน จัด
กิจกรรมพิธีทางศาสนา รดน้ําขอพร
จากผูสูงอายุ  การตรวจสุขภาพ วัด
ความดัน เบาหวาน สงเสริมอาชีพ
โดยจายเปนพิธีทางศาสนา เครื่อง
สักการะสําหรับรดน้ําดําหัวขอพร
ผูสูงอายุ ปจจัยเครื่องไทยทาน คา
สถานท่ี ตกแตง จดัสถานท่ี คาจาง
เหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ
การแสดง และคาใชจายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาอาหารและ

50,000 ทต.
แมทาชาง

กอง
การศึกษา



เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล
คาตอบแทน  คาสมนาคุณวิทยากร
คาตอบแทนพิธีกร คารับรอง
คากระดาษและเครื่องเขียนแบบ
พิมพ  คาพิมพเอกสาร คาปาย คา
สื่อสิ่งพิมพตางๆ คาประชาสัมพันธ
ทางสื่อตางๆ คาอาหาร  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาดอกไม
กระเชาดอกไม  คาเตรียมและ
ตกแตงสถานท่ี คาของท่ีระลึก คา
ของรางวัลหรือเงินรางวัล คา
พาหนะ  คาจัดริ้วขบวน และ
คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน  ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการอุยสอน

หลาน
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัด
โครงการอุยสอนหลาน (ทําขาว
แตน ขนมจอก) เพ่ือสงเสริม
อนุรักษ  ฟนฟู ภูมิปญญาทองถ่ิน
ดานอาหาร ศิลปวัฒนธรรมและ
จารีตประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน
ใหสืบทอดตอไป เชน การฝกอบรม
การจัดการเรียนการสอน การจัด
นิทรรศการ โดยจายเปนคาตอบแทน
คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คา
กระดาษและเคร่ืองเขียน แบบพิมพ
คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คา
ปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม คา
ตกแตงสถานที่ คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาอาหาร คาอาหารวาง และ
เคร่ืองดื่ม คาของที่ระลึกและ
คาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปน

10,000 ทต.
แมทาชาง

กอง
การศึกษา



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการแขงขัน

กีฬาสานสายใย
สามวัยเพ่ือสุขภาพ

เพ่ือเปนคาใชจายในการพัฒนา
สงเสริมการกีฬา เชน การฝก
อบรมเพ่ิมทักษะการเลนกีฬา
การจัดการแขงขันกีฬา การ
สนับ สนุนวัสดุอุปกรณกีฬา
การสงนักกีฬาเขาแขงขันกีฬา
ตางๆ ฯลฯ โดยจายเปนคา
ตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร
คาตอบ แทนผูฝกสอน คาตอบ
แทนพิธีกร กรรมการตัดสินและ
เจาหนาท่ี คาเบี้ยเลี้ยงคาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ปาย คาประชาสัมพันธทางสื่อ
ตางๆ คาวัสดุอุปกรณกีฬา คา
เชาและคาเตรียมสนามและ
สถานท่ีแขงขัน คาโลรางวัล คา
ของรางวัลหรือเงินรางวัล คา
ดอกไม กระเชาดอกไม คาเชา

100,000 ทต.
แมทาชาง

กอง
การศึกษา



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เครื่องเสียง คาพาหนะ และ
คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน

11 โครงการสงเสริม
และสนับสนุนการ
สรางความ
ปรองดอง
สมานฉันทดานการ
กีฬา

เพ่ือเปนคาใชจายในการจัด
โครงการสงเสริมและสนับสนุน
การสรางความปรองดอง
สมานฉันทดานการกีฬา เชน การ
ฝกอบรมเพ่ิมทักษะการเลนกีฬา
การจัดการแขงขันกีฬา  การ
รณรงคประชาสัมพันธ การ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณกีฬา การ
สงนักกีฬาเขาแขงขัน ฯลฯ  โดย
จายเปนคาตอบแทนเจาหนาท่ี
ประจําสนาม คาตอบแทน
เจาหนาท่ีจัดการแขงขันกีฬา
คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คา
โลหรือถวยรางวัล คาเงินหรือของ
รางวัล และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน

10,000 ทต.
แมทาชาง

กอง
การศึกษา



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการสงนักกีฬา

เขารวมการแขงขัน
ในระดับตางๆ

เพ่ือเปนคาใชจายในการพัฒนา
สงเสริมการกีฬา เชน การ
ฝกอบรมเพ่ิมทักษะการเลนกีฬา
การจัดการแขงขันกีฬา การ
รณรงคประชาสัมพันธ การ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณกีฬา การ
สงนักกีฬาเขาแขงขันกีฬาตางๆ
ฯลฯ

80,000 ทต.
แมทาชาง

กอง
การศึกษา



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการจัดการ

แขงขันกีฬาเปตอง
สานสัมพันธ

เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการ
แขงขันกีฬาเปตองสานสัมพันธ
เพ่ือปองกันปญหายาเสพติด
และสรางความสามัคคี ความ
ปรองดอง สมานฉันท เพ่ือ
เสริมสรางสุขภาพประชาชน
พัฒนาสงเสริมการกีฬา เชน
การจัดการแขงขันกีฬา  การ
รณรงคประชาสัมพันธ การ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณกีฬาโดย
จายเปนคาตอบแทนเจาหนาท่ี
ประจําสนาม คาตอบแทน
เจาหนาท่ีจัดการแขงขันกีฬา
คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คา
โลหรือถวยรางวัล คาเงินหรือ
ของรางวัล คาจัดพิธีเปด-ปด
การแขงขันกีฬา  คาริ้วขบวน
คาเวชภัณฑและอุปกรณ

10,000 ทต.
แมทาชาง

กอง
การศึกษา



เวชภัณฑ คาชุดกีฬา คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาอาหาร
และเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล
คาตอบแทน  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาตอบแทนผูฝกสอน
คาตอบแทนพิธีกร คาปาย คา
ประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ  คา
พาหนะ  คาท่ีพัก คาเชาและคา
เตรียมสนามและสถานท่ีแขงขัน
คาดอกไม  กระเชาดอกไม คา
เชาเครื่องเสียง คาพาหนะ และ
คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการ

จัดการ
แขงขัน
กีฬาศูนย
พัฒนาเด็ก
เล็ก
เทศบาล
ตําบลแม
ทาชาง

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาํบลแมทาชาง เพื่อ
ปลูกฝงความมีระเบียบวินัย มีคณุธรรม
จริยธรรม สรางความรักความสามัคคี และเพื่อ
สงเสริมพัฒนาการเด็กใหมีความพรอม
เหมาะสมตามวัย โดยจายเปนคาตอบแทน
เจาหนาทีป่ระจําสนาม คาตอบแทนเจาหนาที่
จัดการแขงขันกีฬา คาตอบแทนกรรมการตัดสิน
คาโลหรือถวยรางวัล คาเงนิหรือของรางวัล คา
จัดพิธีเปด-ปดการแขงขันกีฬา  คาร้ิวขบวน คา
เวชภัณฑและอุปกรณเวชภัณฑ คาชุดกีฬา
คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม คาอาหารและ
เคร่ืองดื่มไมมีแอลกอฮอล  คาตอบแทน  คา
สมนาคุณวทิยากร  คาตอบแทนผูฝกสอน
คาตอบแทนพิธีกร คาปาย คาประชาสัมพันธ
ทางสื่อตางๆ  คาพาหนะ  คาทีพ่ัก คาเชาและ
คาเตรียมสนามและสถานที่แขงขัน คาดอกไม
กระเชาดอกไม คาเชาเคร่ืองเสียง คาพาหนะ
และคาใชจายอ่ืนที่จาํเปน

20,000 ทต.
แมทาชาง

กอง
การศึกษา



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการสงนักกีฬา

เขารวมการแขงขัน
กีฬาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กระดับ
ดําเภอหางดง

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการ
แขงขันกีฬาศูนยพฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลตาํบลแมทาชาง เพื่อ
ปลูกฝงความมีระเบียบวินัย มี
คุณธรรม จริยธรรม สรางความรัก
ความสามัคคี และเพื่อสงเสริม
พัฒนาการเด็กใหมีความพรอม
เหมาะสมตามวัย โดยจายเปน
คาตอบแทนเจาหนาทีป่ระจาํ
สนาม คาตอบแทนเจาหนาที่
จัดการแขงขันกีฬา คาตอบแทน
กรรมการตัดสิน คาโลหรือถวย
รางวัล คาเงนิหรือของรางวัล คา
จัดพิธีเปด-ปดการแขงขันกีฬา
คาร้ิวขบวน คาเวชภัณฑและ
อุปกรณเวชภัณฑ คาชุดกีฬา
คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม
คาอาหารและเคร่ืองดื่มไมมี

10,000 ทต.
แมทาชาง

กอง
การศึกษา



แอลกอฮอล  คาตอบแทน  คา
สมนาคุณวทิยากร  คาตอบแทนผู
ฝกสอน คาตอบแทนพิธีกร คา
ปาย คาประชาสัมพันธทางสื่อ
ตางๆ  คาพาหนะ  คาที่พัก คา
เชาและคาเตรียมสนามและ
สถานที่แขงขัน คาดอกไม
กระเชาดอกไม คาเชาเคร่ืองเสียง
คาพาหนะ และคาใชจายอ่ืนที่
จําเปน



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน  ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการรณรงค

ประชาสัมพันธ
กิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
สงเสริม อนุรักษ ฟนฟูและสืบ
สานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
จารีตประเพณี เชน การจัดคาย
คุณธรรมจริยธรรม การจัดงาน
ประเพณี และวันสําคัญทาง
ศาสนา การจัดงานบวช
บรรพชา ฯลฯ

5,000 ทต.
แมทาชาง

กอง
การศึกษา



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน  ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการ

อนุรักษและ
สงเสริม
ประเพณี
เขาพรรษา

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเสริม
อนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี เชน
การจัดคายคุณธรรมจริยธรรม การจัด
งานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา และ
วันสําคัญทางศาสนา การจัดงานบวช
บรรพชา ฯลฯ โดยจายเปน
คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร
คาตอบแทนพิธีกร คารับรอง คา
กระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ คา
พิมพเอกสาร คาปาย คาสื่อสิ่งพิมพ
ตางๆ คาประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาดอกไม กระเชาดอกไม คาเตรียม
และตกแตงสถานท่ี

5,000 ทต.
แมทาชาง

กอง
การศึกษา



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน  ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการ

ฝกอบรมภูมิ
ปญญา
ทองถ่ินและ
ประกวด
ผลงาน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการ
ฝกอบรมและประกวดงานใบตอง (สวย
ดอก บายศรี)  เพื่อสงเสริม อนุรักษ  ฟนฟู
ภูมิปญญาทองถ่ินดานอาหาร
ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีอันดีงาม
ของทองถ่ินใหสืบทอดตอไป เชน การ
ฝกอบรม  การประกวด  การจัดนิทรรศการ
โดยจายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณ
วิทยากร คารับรอง คากระดาษและเคร่ือง
เขียน แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุ
อุปกรณ คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม
คาตกแตงสถานที่ คาพาหนะ คาเชาที่พัก
คาอาหาร คาอาหารวาง และเคร่ืองดื่ม คา
ของที่ระลึก  คาตอบแทนกรรมการตัดสิน
คาโล หรือถวยรางวัล คาเงนิหรือของ
รางวัล คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คา
มหรสพ การแสดง และคาใชจายในการ
โฆษณาประชาสัมพนัธ  และคาใชจายอ่ืนๆ
ที่จําเปน

15,000 ทต.
แมทาชาง

กอง
การศึกษา



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน  ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการธรรมะเพ่ือ

ประชาชน
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
สงเสริม อนุรักษ ฟนฟูและสืบ
สานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
จารีตประเพณี เชน การจัดคาย
คุณธรรมจริยธรรม การจัดงาน
ประเพณี และวันสําคัญทาง
ศาสนา การจัดงานบวช
บรรพชา การเทศนธรรมศาสนา
กิจกรรมเขาวัดฟงธรรม ฯลฯ

30,000 ทต.
แมทาชาง

กอง
การศึกษา



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการอนุรักษ

และสืบสาน
ประเพณียี่เปงแม
ทาชาง

จัดงานประเพณียี่เปงเทศบาล
ตําบลแมทาชาง เพ่ือใหเยาวชน
และประชาชนไดรูจักและสืบสาน
ตอไป โดยจายเปนคาตอบแทน
คาสมนาคุณวิทยากร
คาตอบแทนพิธีกร คารับรองคา
กระดาษและเครื่องเขียนแบบ
พิมพ คาพิมพเอก สาร คาปาย
คาสื่อสิ่งพิมพตางๆ คาประ ชา
สัมพันธทางสือ่ตางๆ คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ดอก ไม กระเชาดอกไม คา
เตรียมและตกแตงสถานท่ี คา
ของขวัญหรือของท่ีระลึก คาของ
รางวัลหรือเงินรางวัล คาปจจัย
เครื่องไทยทาน คาจัดซื้อเทียน
พรรษา คาพาหนะ คาจัดริ้ว
ขบวน และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน

220,000 ทต.
แมทาชาง

กอง
การศึกษา



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน  ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการเชิดชู

เกียรติครูภูมิ
ปญญาทองถ่ิน

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
สงเสริม อนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและจารีต
ประเพณี เชน การจัดคายคุณธรรม
จริยธรรม การจัดงานประเพณีแห
เทียนเขาพรรษา และวันสําคัญ
ทางศาสนา การจัดงานบวช
บรรพชา ฯลฯ โดยจายเปน
คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร
คาตอบแทนพิธีกร คารับรอง คา
กระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ
คาพิมพเอกสาร คาปาย คาสื่อ
สิ่งพิมพตางๆ คาประชาสัมพันธ
ทางสื่อตางๆ คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาดอกไม
กระเชาดอกไม คาเตรียมและ
ตกแตงสถานท่ี ฯลฯ

10,000 ทต.
แมทาชาง

กอง
การศึกษา



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการอนุรักษ

และสืบสาน
ประเพณีดงพระ
เจานั่งโกน

จัดงานอนุรักษและสืบสาน
ประเพณีดงพระเจานั่งโกน เพ่ือให
เยาวชนและประชาชนไดรูจักและ
สืบสานตอไป โดยจายเปน
คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร
คาตอบแทนพิธีกร คารับรอง คา
กระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ
คาพิมพเอกสาร คาปาย คาสื่อ
สิ่งพิมพตางๆ คาประชาสัมพันธ
ทางสื่อตางๆ คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาดอกไม
กระเชาดอกไม คาเตรียมและ
ตกแตงสถานท่ี คาของขวัญหรือ
ของท่ีระลึก คาของรางวัลหรือเงิน
รางวัล คาปจจัยเครื่องไทยทาน คา
จัดซื้อเทียนพรรษา คาพาหนะ คา
จัดริ้วขบวน และคาใชจายอ่ืนท่ี
จําเปน

40,000 ทต.
แมทาชาง

กอง
การศึกษา



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน  ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการอนุรักษ

และสืบสาน
ประเพณีปใหม
เมือง (ดําหัว
ผูสูงอายุ)

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัด
โครงการประเพณีปใหมเมือง(ดําหัว
คนเฒา) เพ่ือสงเสริม อนุรักษ
ฟนฟูและสืบสานศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี
อันดีงามของทองถ่ิน เชน จัด
กิจกรรมพิธีทางศาสนา รดน้ําขอพร
จากผูสูงอายุ  การตรวจสุขภาพ วัด
ความดัน เบาหวาน สงเสริมอาชีพ
โดยจายเปนพิธีทางศาสนา เครื่อง
สักการะสําหรับรดน้ําดําหัวขอพร
ผูสูงอายุ ปจจัยเครื่องไทยทาน คา
สถานท่ี ตกแตง จดัสถานท่ี คาจาง
เหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ
การแสดง และคาใชจายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาอาหารและ

50,000 ทต.
แมทาชาง

กอง
การศึกษา



เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล
คาตอบแทน  คาสมนาคุณวิทยากร
คาตอบแทนพิธีกร คารับรอง
คากระดาษและเครื่องเขียนแบบ
พิมพ  คาพิมพเอกสาร คาปาย คา
สื่อสิ่งพิมพตางๆ คาประชาสัมพันธ
ทางสื่อตางๆ คาอาหาร  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาดอกไม
กระเชาดอกไม  คาเตรียมและ
ตกแตงสถานท่ี คาของท่ีระลึก คา
ของรางวัลหรือเงินรางวัล คา
พาหนะ  คาจัดริ้วขบวน และ
คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน  ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการอุยสอน

หลาน
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัด
โครงการอุยสอนหลาน (ทําขาว
แตน ขนมจอก) เพ่ือสงเสริม
อนุรักษ  ฟนฟู ภูมิปญญาทองถ่ิน
ดานอาหาร ศิลปวัฒนธรรมและ
จารีตประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน
ใหสืบทอดตอไป เชน การฝกอบรม
การจัดการเรียนการสอน การจัด
นิทรรศการ โดยจายเปนคาตอบแทน
คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คา
กระดาษและเคร่ืองเขียน แบบพิมพ
คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คา
ปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม คา
ตกแตงสถานที่ คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาอาหาร คาอาหารวาง และ
เคร่ืองดื่ม คาของที่ระลึกและ
คาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปน

10,000 ทต.
แมทาชาง

กอง
การศึกษา



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการแขงขัน

กีฬาสานสายใย
สามวัยเพ่ือสุขภาพ

เพ่ือเปนคาใชจายในการพัฒนา
สงเสริมการกีฬา เชน การฝก
อบรมเพ่ิมทักษะการเลนกีฬา
การจัดการแขงขันกีฬา การ
สนับ สนุนวัสดุอุปกรณกีฬา
การสงนักกีฬาเขาแขงขันกีฬา
ตางๆ ฯลฯ โดยจายเปนคา
ตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร
คาตอบ แทนผูฝกสอน คาตอบ
แทนพิธีกร กรรมการตัดสินและ
เจาหนาท่ี คาเบี้ยเลี้ยงคาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ปาย คาประชาสัมพันธทางสื่อ
ตางๆ คาวัสดุอุปกรณกีฬา คา
เชาและคาเตรียมสนามและ
สถานท่ีแขงขัน คาโลรางวัล คา
ของรางวัลหรือเงินรางวัล คา
ดอกไม กระเชาดอกไม คาเชา

100,000 ทต.
แมทาชาง

กอง
การศึกษา



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เครื่องเสียง คาพาหนะ และ
คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน

11 โครงการสงเสริม
และสนับสนุนการ
สรางความ
ปรองดอง
สมานฉันทดานการ
กีฬา

เพ่ือเปนคาใชจายในการจัด
โครงการสงเสริมและสนับสนุน
การสรางความปรองดอง
สมานฉันทดานการกีฬา เชน การ
ฝกอบรมเพ่ิมทักษะการเลนกีฬา
การจัดการแขงขันกีฬา  การ
รณรงคประชาสัมพันธ การ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณกีฬา การ
สงนักกีฬาเขาแขงขัน ฯลฯ  โดย
จายเปนคาตอบแทนเจาหนาท่ี
ประจําสนาม คาตอบแทน
เจาหนาท่ีจัดการแขงขันกีฬา
คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คา
โลหรือถวยรางวัล คาเงินหรือของ
รางวัล และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน

10,000 ทต.
แมทาชาง

กอง
การศึกษา



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการสงนักกีฬา

เขารวมการแขงขัน
ในระดับตางๆ

เพ่ือเปนคาใชจายในการพัฒนา
สงเสริมการกีฬา เชน การ
ฝกอบรมเพ่ิมทักษะการเลนกีฬา
การจัดการแขงขันกีฬา การ
รณรงคประชาสัมพันธ การ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณกีฬา การ
สงนักกีฬาเขาแขงขันกีฬาตางๆ
ฯลฯ

80,000 ทต.
แมทาชาง

กอง
การศึกษา



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการจัดการ

แขงขันกีฬาเปตอง
สานสัมพันธ

เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการ
แขงขันกีฬาเปตองสานสัมพันธ
เพ่ือปองกันปญหายาเสพติด
และสรางความสามัคคี ความ
ปรองดอง สมานฉันท เพ่ือ
เสริมสรางสุขภาพประชาชน
พัฒนาสงเสริมการกีฬา เชน
การจัดการแขงขันกีฬา  การ
รณรงคประชาสัมพันธ การ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณกีฬาโดย
จายเปนคาตอบแทนเจาหนาท่ี
ประจําสนาม คาตอบแทน
เจาหนาท่ีจัดการแขงขันกีฬา
คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คา
โลหรือถวยรางวัล คาเงินหรือ
ของรางวัล คาจัดพิธีเปด-ปด
การแขงขันกีฬา  คาริ้วขบวน
คาเวชภัณฑและอุปกรณ

10,000 ทต.
แมทาชาง

กอง
การศึกษา



เวชภัณฑ คาชุดกีฬา คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาอาหาร
และเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล
คาตอบแทน  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาตอบแทนผูฝกสอน
คาตอบแทนพิธีกร คาปาย คา
ประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ  คา
พาหนะ  คาท่ีพัก คาเชาและคา
เตรียมสนามและสถานท่ีแขงขัน
คาดอกไม  กระเชาดอกไม คา
เชาเครื่องเสียง คาพาหนะ และ
คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการ

จัดการ
แขงขัน
กีฬาศูนย
พัฒนาเด็ก
เล็ก
เทศบาล
ตําบลแม
ทาชาง

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาํบลแมทาชาง เพื่อ
ปลูกฝงความมีระเบียบวินัย มีคณุธรรม
จริยธรรม สรางความรักความสามัคคี และเพื่อ
สงเสริมพัฒนาการเด็กใหมีความพรอม
เหมาะสมตามวัย โดยจายเปนคาตอบแทน
เจาหนาทีป่ระจําสนาม คาตอบแทนเจาหนาที่
จัดการแขงขันกีฬา คาตอบแทนกรรมการตัดสิน
คาโลหรือถวยรางวัล คาเงนิหรือของรางวัล คา
จัดพิธีเปด-ปดการแขงขันกีฬา  คาร้ิวขบวน คา
เวชภัณฑและอุปกรณเวชภัณฑ คาชุดกีฬา
คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม คาอาหารและ
เคร่ืองดื่มไมมีแอลกอฮอล  คาตอบแทน  คา
สมนาคุณวทิยากร  คาตอบแทนผูฝกสอน
คาตอบแทนพิธีกร คาปาย คาประชาสัมพันธ
ทางสื่อตางๆ  คาพาหนะ  คาทีพ่ัก คาเชาและ
คาเตรียมสนามและสถานที่แขงขัน คาดอกไม
กระเชาดอกไม คาเชาเคร่ืองเสียง คาพาหนะ
และคาใชจายอ่ืนที่จาํเปน

20,000 ทต.
แมทาชาง

กอง
การศึกษา



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการสงนักกีฬา

เขารวมการแขงขัน
กีฬาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กระดับ
ดําเภอหางดง

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการ
แขงขันกีฬาศูนยพฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลตาํบลแมทาชาง เพื่อ
ปลูกฝงความมีระเบียบวินัย มี
คุณธรรม จริยธรรม สรางความรัก
ความสามัคคี และเพื่อสงเสริม
พัฒนาการเด็กใหมีความพรอม
เหมาะสมตามวัย โดยจายเปน
คาตอบแทนเจาหนาทีป่ระจาํ
สนาม คาตอบแทนเจาหนาที่
จัดการแขงขันกีฬา คาตอบแทน
กรรมการตัดสิน คาโลหรือถวย
รางวัล คาเงนิหรือของรางวัล คา
จัดพิธีเปด-ปดการแขงขันกีฬา
คาร้ิวขบวน คาเวชภัณฑและ
อุปกรณเวชภัณฑ คาชุดกีฬา
คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม
คาอาหารและเคร่ืองดื่มไมมี

10,000 ทต.
แมทาชาง

กอง
การศึกษา



แอลกอฮอล  คาตอบแทน  คา
สมนาคุณวทิยากร  คาตอบแทนผู
ฝกสอน คาตอบแทนพิธีกร คา
ปาย คาประชาสัมพันธทางสื่อ
ตางๆ  คาพาหนะ  คาที่พัก คา
เชาและคาเตรียมสนามและ
สถานที่แขงขัน คาดอกไม
กระเชาดอกไม คาเชาเคร่ืองเสียง
คาพาหนะ และคาใชจายอ่ืนที่
จําเปน



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริการเชิงรุก
แผนงาน  การเกษตร

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการบริหาร

จัดการศูนย
ถายทอดเทคโนโลยี
การ เกษตร ประจํา
ตําบล

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาง ๆ
เชน คาตอบแทน คาสมนาคุณ
วิทยากร คารับรอง คา
กระดาษและเครื่องเขียน แบบ
พิมพ คาพิมพเอกสาร คา
วัสดุอุปกรณ คาปาย สื่อ
สิ่งพิมพตาง ๆ
คาดอกไม กระเชาดอกไม
คาเตรียมและตกแตงสถานท่ี
คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาของท่ีระลึกและ
คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนเพ่ือใชใน
การจัดทํากิจกรรม

10,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริการเชิงรุก
แผนงาน  การเกษตร

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 โครงการบริหาร

จัดการศูนยการ
เรียนรูตามแนว
พระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว

เพ่ือเปนคาใชจายตาง ๆ เชน
คาตอบแทน คาสมนาคุณ
วิทยากร คารับรอง คา
กระดาษและเครื่องเขียน แบบ
พิมพ คาพิมพเอกสาร คา
วัสดุอุปกรณ คาปาย สื่อ
สิ่งพิมพตาง ๆ คาดอกไม
กระเชาดอกไม คาเตรียมและ
ตกแตงสถานท่ี คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ของท่ีระลึกและคาใชจายอ่ืนท่ี
จําเปนเพ่ือใชในการจัดทํา
กิจกรรม

20,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริการเชิงรุก
แผนงาน  การเกษตร

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการสงเสริม

การปลูกผักปลอด
สารพิษและผักสวน
ครัวรั้วกินได

เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการ
การปลูกผักปลอดสารพิษและ
ปลูกผักสาวนครัวรั้วกินได โดย
จายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน
คาตอบแทน คาสมนาคุณ
วิทยากร คารับรอง คา
กระดาษและเครื่องเขียน แบบ
พิมพ คาพิมพเอกสาร คา
วัสดุอุปกรณ คาปาย สื่อ
สิ่งพิมพตาง ๆ คาดอกไม คา
เมล็ดพืช กลาพืช วัสดุในการ
เพาะพันธุพืช กระเชาดอกไม
คาเตรียมและตกแตงสถานท่ี
คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาของท่ีระลึกและ
คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนเพ่ือใชใน
การจัดทํากิจกรรม

10,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริการเชิงรุก
แผนงาน  การเกษตร

ลําดับ โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการ

สงเสริมและ
สนับสนุนการ
ทําและใชปุย
หมัก

เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการ
สงเสริมการใชปุยอินทรีย ชีวภาพ
โดยจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน
คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร
คารับรอง คากระดาษและเครื่อง
เขียน แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร
คาวัสดุอุปกรณ คาปาย สื่อ
สิ่งพิมพตาง ๆ คาดอกไม กระเชา
ดอกไม คาเตรียมและตกแตง
สถานท่ี คาอาหาร คาจัดซื้อมูล
สัตว กระสอบ น้ําหมักชีวภาพ ถัง
พลาสติก ถังซีเมนต ตลอดจนวัสดุ
ท่ีเก่ียวของในการดําเนินโครงการ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ของท่ีระลึกและคาใชจายอ่ืนท่ี
จําเปนเพ่ือใชในการจัดทํากิจกรรม

10,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริการเชิงรุก
แผนงาน  การเกษตร

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการธนาคาร

ใบไม “เก็บใบไม
ลดการเผา ลด
หมอกควัน”

เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการ
ธนาคารใบไม “เก็บใบไม ลด
การเผา ลดหมอกควัน” โดย
จายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน
คาตอบแทน คาสมนาคุณ
วิทยากร คารับรอง คากระดาษ
และเครื่องเขียน แบบพิมพ
คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ
คาปาย สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ คา
ดอกไมกระเชาดอกไมคาเตรียม
และตกแตงสถานท่ี คาอาหาร
คาจัดซื้อมูลสัตว กระสอบ น้ํา
หมักชีวภาพ ถังพลาสติก ถัง
ซีเมนต ตลอดจนวัสดุเก่ียวของ
ในการดําเนินโครงการคาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาของท่ี
ระลึกและคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน
เพ่ือใชในการจัดทํากิจกรรม

10,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริการเชิงรุก
แผนงาน  การเกษตร

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการรักน้ํา รัก

ปา รักษาแผนดิน
เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการรัก
น้ํา รักปา รักษาแผนดิน เชน
คาตอบแทน คาสมนาคุณ
วิทยากร คารับรอง คากรดาษ
และเครื่องเขียน แบบพิมพ คา
พิมพเอกสาร คาวัสดุ อุปกรณ
คาปาย คาสื่อสิ่งพิมพตางๆ คา
ดอกไม กระเชาดอกไม คา
เตรียมและตกแตงสถานท่ี
คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก คา
จัดซื้อตนไม และคาใชจายอ่ืนท่ี
จําเปน

10,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริการเชิงรุก
แผนงาน  การเกษตร

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาง ๆใน
โครงการโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี โดยจายเปนคาใชจาย
ตางๆ เชน  คาตอบแทน  คา
สมนาคุณวิทยากร  คารับรอง
คากระดาษและเครื่องเขียน
แบบพิมพ   คาพิมพเอกสาร
คาวัสดุอุปกรณ   คาปาย  สื่อ
สิ่งพิมพตาง ๆ คาดอกไม
กระเชาดอกไม   คาเตรียมและ
ตกแตงสถานท่ี   คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
ของท่ีระลึก คาจัดซื้อตนไม และ
คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนเพ่ือใชใน
การจัดทํากิจกรรม

10,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริการเชิงรุก
แผนงาน  การเกษตร

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการรณรงค

ใหประชาชนใช
สารชีวภัณฑ
ทดแทนการใช
สารเคมีใน
การเกษตร

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาง ๆใน
โครงการรณรงคใหประชาชนใช
สารชีวภัณฑทดแทนการใช
สารเคมีในการเกษตร โดยจาย
เปนคาใชจายตางๆ เชน
คาตอบแทน  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คารับรอง  คา
กระดาษและเครื่องเขียน  แบบ
พิมพ   คาพิมพเอกสาร  คาวัสดุ
อุปกรณ   คาปาย  สื่อสิ่งพิมพ
ตาง ๆ คาดอกไม   กระเชา
ดอกไม   คาเตรียมและตกแตง
สถานท่ี   คาอาหาร  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาของท่ี
ระลึก คาจัดซื้อตนไม และ
คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนเพ่ือใชใน
การจัดทํากิจกรรม

10,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ดําเนินการเอง

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน  งบกลาง

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย
ดําเนินการ

2562 2563
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 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ดําเนินการแจกเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ

4,800,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ ดําเนินการแจกเบี้ยยังชีพคน
พิการ

1,056,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด

3 เบี้ยยังชีพผูปวย
เอดส

ดําเนินการแจกเบี้ยยังชีพผูปวย
เอดส

120,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
เงินอุดหนุนหนวยงานอ่ืน

ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดงาน

มหกรรมไมดอกไม
ประดับ ครั้งท่ี 44
ประจําป 2563

สนับสนุนงบประมาณใหกับท่ีทํา
การปกครองอําเภอหางดง

30,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
เงินอุดหนุนหนวยงานอ่ืน

ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการจัดงาน

พระราชพิธีและ
ประเพณีทองถ่ิน

เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดงานรัฐ
พิธีและวันสําคัญตางๆ
เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันปยะมหาราช ฯลฯ โดยจายเปน
คาจัดทําซุมเฉลิมพระเกียรติ คา
เตรียมและตกแตงสถานท่ี คาจัดซื้อ
ผาแพรผาริ้ว ธงชาติ  ปาย
สัญลักษณ ดอกไมธูปเทียน คาพาน
พุม พวงมาลา ดอกไม คาวัสดุ
อุปกรณตาง ๆ และคาใชจายอ่ืนท่ี
จําเปน

40,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
เงินอุดหนุนหนวยงานอ่ืน

ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการบริหาร

จัดการศูนย
ปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือ
ประชาชนของ
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน

อุดหนุนเทศบาลตําบลหางดง เพ่ือ
เปนคาใชจายตางๆ ในโครงการ
บริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ประจําป 2563

20,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
เงินอุดหนุนหนวยงานอ่ืน

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน  การศึกษา

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 อุดหนุนโรงเรียน

บานดง
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุน (อาหาร
กลางวัน) ใหแกโรงเรียนบานดง
อัตราม้ือละ 20 บาท ตอคน
จํานวน 200 วัน

560,000 ทต.
แมทาชาง

กอง
การศึกษา



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
เงินอุดหนุนหนวยงานอ่ืน

ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริการเชิงรุก
แผนงาน สาธารณสุข

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 อุดหนุนโครงการ

พระราชดําริดาน
สาธารณสุข

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนหมูบาน
ตามโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูท่ี 1,5,6,7,8,9

120,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
เงินอุดหนุนหนวยงานอ่ืน

ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานท่ีเหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก
แผนงาน เคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการขยายเขต

ไฟฟาแรงต่ํา บาน
กอง หมูท่ี 8
จํานวน 2 จุด

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหกับการ
ไฟฟาอําเภอหางดง ตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา บานกอง หมู
ท่ี 8 ตําบลหางดง อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 2 จุด
จุดท่ี 1 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําตั้งแต
หนาบานนายอุดม  มหาวัน ถึงหนา
บานนายธนพล   ปวงเรือน จุดท่ี 2
ตั้งแตสุดเขตจําหนายแรงต่ําของ
กฟภ.ถึงเสาไฟฟาตนสุดทายท่ีมา
จากปาชาบานกอง     เพ่ือคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีมีไฟฟา
ใชทุกครัวเรือน 100%
(รายละเอียดตามแบบและ
ประมาณการของการไฟฟาสวน
ภูมิภาค)

200,000 ทต.
แมทาชาง

กองชาง



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
เงินอุดหนุนหนวยงานอ่ืน

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน ความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 โครงการรักษา

ความสงบเรียบรอย
ความปลอดภัยและ
ปองกันปญหายา
เสพติดในหมูบาน

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแก
คณะกรรมการหมูบาน หมูบานละ
3,000 บาท ตามรักษาความสงบ
เรียบรอย ความปลอดภัยและ
ปองกันปญหายาเสพติดในหมูบาน

18,000 ทต.
แมทาชาง

กองชาง



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ครุภัณฑ

ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 จัดซื้อตูเก็บแฟม

แบบชอง
จํานวนไมนอยกวา 20 ชอง ขนาด
2 ชั้น  จํานวน 1 ตู
(จัดซื้อนอกบัญชีครุภัณฑ)

3,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด

2 จัดเครื่องดูดฝุน จํานวน 1 เคร่ือง
- สามารถดูดฝุนและน้าํ
- สามารถเปนราคาพรอมอุปกรณ

14,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด

ผด  2



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563

ครุภัณฑ
ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 จัดซื้อพัดลมโคจร จํานวน 13 ตัว

ขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว จาํนวน
(จัดซื้อนอกบัญชีครุภัณฑ)

32,500 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด

4 จัดซื้อพัดลมติด
ผนัง

จํานวน 3 ตัว
ขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว
(จัดซื้อนอกบัญชีครุภัณฑ)

6,000 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ครุภัณฑ

ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 จัดซื้อเครื่องทําลาย

เอกสาร
จํานวน 1 เครื่อง
- แบบตัดละเอียด

1. ขนาดท่ีกําหนดเปน
แบบทําลายข้ันต่ําตอ
ครั้ง

2. ขนาดกระดาษหลัง
ทําลายความกวาง
ระหวาง 3-4 มิลลิเมตร
และยาวระหวา25-40
มิลลิเมตร

49,500 ทต.
แมทาชาง

สํานักปลัด



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ครุภัณฑ

ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
แผนงาน บริหารงานคลัง

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 จัดซื้อตูเหล็ก ขนาด 2 บาน จาํนวน 2 ตู

- มีมือจับชนิดบิด
- มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น

11,000 ทต.
แมทาชาง

กองคลัง

2 จัดซื้อเกาอ้ี
สํานักงาน

จํานวน 3 ตัว
- รับน้ําหนักได 100 กก.
- มีพนักพิง , มีที่พักแขน
- มีลอ

7,500 ทต.
แมทาชาง

กองคลัง



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ครุภัณฑ

ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
แผนงาน บริหารงานคลัง

ลําดับ โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ

2562 2563
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 จัดซื้อ
เครื่องพิมพ
เลเซอรหรือ
LED ขาวดํา
ชนิด
Network
แบบท่ี 1
(28หนา /
นาที)

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา
1,200x1,200 dpi

– มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ
A4 ไมนอยกวา 28 หนาตอนาท ี(ppm)

- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติ
ได
– มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไม

นอยกวา 128 MB - มีชองเชื่อมตอ
(Interface) แบบ USB  2.0 หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network
Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา
จํานวนไมนอย กวา 1 ชอง หรือ สามารถใช
งานผานเครือ ขายไรสาย Wi-Fi (IEEE
802.11b, g, n) ได

- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไม
นอยกวา 250 แผน

- สามารถใชไดกับ A4, Letter,
Legal และ Custom

8,900 ทต.
แมทาชาง

กองคลัง



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ครุภัณฑ

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน  การศึกษา

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 จัดซื้อโตะวางของ ขนาด ไมนอยกว า  50x50x50x

เซนติเมตร จํานวน 15 ตัว
25,000 ทต.

แมทาชาง
กอง

การศึกษา

2 จัดซื้อตูเก็บเอกสาร
บานเลื่อนกระจก

จํานวน 3 ตู 15,000 ทต.
แมทาชาง

กอง
การศึกษา



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ครุภัณฑ

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน  การศึกษา

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 จัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร
จํานวน 2 เครื่อง
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)

ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไมนอยกวา 3.2 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดใน
กรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
-หนวยประเมินผลกลาง (CPU) มี

หนวยความจําแบบ Cache Memory
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไมนอยกวา 12 MB
-มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ

โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึง่
หรือดีกวา ดังนี้
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยก
จากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจํา
ไมนอยกวา 2 GB หรือ

2) มีหนวยประเมินผลเพื่อแสดงภาพ
ติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง

60,000 ทต.
แมทาชาง

กอง
การศึกษา



แบบ Graphics Processing Unit ที่
สามารถใชหนวยความจาํหลักในการ
แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GBหรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
ที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจาหลัก (RAM) ชนิด
DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8
GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA
หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 2
TB หรือ ชนิด Solid State Drive
ขนาดความจไุมนอยกวา 240 GB
จํานวน 1 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1
หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย
(Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา
จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ
USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3
ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19

นิ้ว จํานวน 1 หนวย



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ครุภัณฑ

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน  การศึกษา

ลําดับ โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 จัดซื้อเครื่องพิมพ

ชนิดเลเซอร หรือ
ชนิด LED ขาว
ดํา

จํานวน 1 เครื่อง

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา
1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ
A4 ไมนอยกวา 28 หนาตอนาที(ppm)
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติ
ได
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไม
นอยกวา 128 MB
- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB
2.0 หรือดีกวาจาํนวนไมนอยกวา1 ชอง
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network
Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกวา จํานวนไมนอย กวา 1 ชอง หรือ
สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi
(IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา
250 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal
และ Custom

8,900 ทต.
แมทาชาง

กอง
การศึกษา



ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ครุภัณฑ

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน  การศึกษา

ลําดับ โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 จัดซื้อ

เครื่องพิมพแบบ
ฉีดหมึกพรอม
ติดตั้งถังหมึก
พิมพ

จํานวน 1 เครื่อง

- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ(Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา
1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดาํสําหรับ
กระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 20 หนาตอ
นาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพรางสสีําหรับ
กระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 10 หนาตอ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพ ตอนาที (ipm)
- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB
2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal
และ Custom

4,300 ทต.
แมทาชาง

กอง
การศึกษา

ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ครุภัณฑ

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน  การศึกษา

ลําดับ โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 จัดซื้อโทรทัศน

แอลอีดี ( LED
TV ) แบบ
smart TV

จํานวน 2เครื่อง

- ระดับความละเอียดจอภาพ
(Resolution) ไมนอยกวา   3840 x
2160 พิกเซล
- ขนาดจอภาพไมต่ํากวา  55

นิ้ว
- แสดงภาพดวยหลอดภาพ

แบบ LED Backlight
- ชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2

ชอง เพื่อการเชื่อตอ สัญญาณภาพและ
เสียง
- ชองตอ USB ไมนอยกวา 1

ชอง  รอง รับไฟล  ภาพ เพลง และ
ภาพยนตร
- มีตัวรับสัญญาณ Digital

ในตัว

55,000 ทต.
แมทาชาง

กอง
การศึกษา

ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ครุภัณฑ

ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน  การศึกษา

ลําดับ โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 จัดซื้อโทรทัศน

แอลอีดี ( LED
TV ) แบบ
smart TV

จํานวน 2 เครื่อง

- ระดับความละเอียดจอภาพ
(Resolution) ไมนอยกวา   1920 x
1080 พิกเซล
- ขนาดจอภาพไมต่ํากวา  32

นิ้ว
- แสดงภาพดวยหลอดภาพ

แบบ LED Backlight
- ชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2

ชอง เพื่อการเชื่อตอ สัญญาณภาพและ
เสียง
- ชองตอ USB ไมนอยกวา 1

ชอง  รอง รับไฟล  ภาพ เพลง และ
ภาพยนตร
- มีตัวรับสัญญาณ Digital

ในตัว

19,000 ทต.
แมทาชาง

กอง
การศึกษา

ผด  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ครุภัณฑ

ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานท่ีเหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก
แผนงาน เคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 จัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 1 ตัว ยาวไมนอยกวา 1229

มม. กวางไมนอยกวา 669 มม. สูง
ไมนอยกวา 750มม. มีลิ้นชักกลาง
1 ชอง  มีลิ้นชักขาง 3 ลิ้นชักทํา
ดวยเหล็กชุบสีอยางดีพรอมแผน
กระจกรองดานบน

4,300 ทต.
แมทาชาง

กองชาง

2 จัดซื้อเกาอ้ีทํางาน จํานวน 3 ตัว มีพนักพิงหลัง มีท่ีพัก
แขน มีลอเลื่อน สามารถปรับ
ระดับสูง-ต่ําได

7,500 ทต.
แมทาชาง

กองชาง

3 จัดซื้อตูเหล็ก แบบ
2 บาน

จํานวน 1 ตู
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)

5,500 ทต.
แมทาชาง

กองชาง

ผด  2



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2563

ครุภัณฑ
ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานท่ีเหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก
แผนงาน เคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
2562 2563

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 จัดตูเหล็กแบบบาน

เลื่อนทึบ
จํานวน 3 ตู
ยาวไมนอยกวา 1184มม. กวางไม
นอยกวา 406มม. สูงไมนอยกวา
874มม. มีชั้นวางไมนอยกวา 2 ชั้น
ทําดวยเหล็กชุบสีอยางดี

9,600 ทต.
แมทาชาง

กองชาง


