
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการประชารัฐร่วมใจพฒันา

ชุมชนไทยให้น่าอยู่
15,000 อบต.ช่องด่าน ส านักปลัด

2 โครงการพฒันาเด็กและเยาวชน 
"โตไปไม่โกง"

10,000 อบต.ช่องด่าน ส านักปลัด

3 โครงการส่งเสริมการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติดของต าบล
ช่องด่าน

25,000 อบต.ช่องด่าน ส านักปลัด

4 โครงการส่งเสริมสุขภาพจติ
ผู้สูงอาย ุกาย-ใจแขง็แรง

10,000 อบต.ช่องด่าน ส านักปลัด

5 โครงการอบรมเพือ่เสริมสร้าง
คุณธรรม-จริยธรรมในการด าเนิน
ชีวิตส าหรับประชาชน

10,000 อบต.ช่องด่าน ส านักปลัด

6 โครงการอบรมเพือ่พฒันา
ศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
ต าบลช่องด่าน

เปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าอาหาร
เคร่ืองด่ืมค่าวิทยากร ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ์ 
ค่ายานพาหนะ ค่าที่พกัค่าของที่ระลึก ฯลฯ 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน (00250) ตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหนา้ที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.2557

60,000 อบต.ช่องด่าน ส านักปลัด

 บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                               (ผด.2)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  อ าเภอบอ่พลอย  จังหวดักาญจนบรุี
ยทุธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวติและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
6.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/
งบประมาณ)

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

เป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ เช่น 
ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ค่าวิทยากร  ค่า
ป้ายประชาสัมพนัธ์ ค่าวัสดุ-อปุกรณ์ที่
จ าเป็นในการด าเนินโครงการ ฯลฯ   
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 
(00250) งานส่งเสริม และสนับสนุน
ความเขม้แขง็ชุมชน (00252) ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม และการเขา้
รับการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่้องถิ่น 
พ.ศ.2557



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการสร้างหลักประกนัด้านราย

ได้แกผู้่สูงอายุ
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับ
สนับสนุนการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.
2552

7,656,000 อบต.ช่องด่าน ส านักปลัด

2 โครงการเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ

เต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไปส าหรับ
สนับสนุนสงเคราะห์เบีย้ความพิการ 
ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้
ความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) 
พ.ศ.2559

2,496,000 อบต.ช่องด่าน ส านักปลัด

3 โครงการสร้างสนับสนุนการจดั
สวัสดิการ ทางสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุน ทัว่ไปส าหรับ
สนับสนุนการสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
สงเคราะห์เพือ่การ ยงัชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

60,000 อบต.ช่องด่าน ส านักปลัด

      

       

                                                                                      บญัชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ                                                                            (ผด.2)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  อ าเภอบอ่พลอย  จังหวดักาญจนบรุี
ยทุธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวติและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
6.2 แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/

งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการป้องกนัและลดอบุัติเหตุ

ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
เพื่อจ่ายเปน็ค่าเบี้ยเล้ียง อปพร. ค่า
เคร่ืองด่ืม ปา้ยประชาสัมพนัธ ์ค่าเช่าหรือ
ค่าบริการวสัดุอุปกรณ์ที่จ าเปน็ในการจัด
งาน ฯลฯส าหรับการต้ังจุดตรวจ ช่วง
เทศกาลปใีหม่ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 
0804.5/ว 1634 ลงวนัที่ 22 กันยายน
 2557 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
(00120)

30,000 อบต.ช่องด่าน ส านักปลัด

2 โครงการป้องกนัและลดอบุัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

เพื่อจ่ายเปน็ค่าเบี้ยเล้ียง อปพร. ค่า
เคร่ืองด่ืม ปา้ยประชาสัมพนัธ ์ค่าเช่าหรือ
ค่าบริการวสัดุอุปกรณ์ที่จ าเปน็ในการจัด
งาน ฯลฯ ส าหรับการต้ังจุดตรวจ ช่วง
เทศกาลสงกรานต์ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท0810.4/ว 661 ลงวนัที่ 9 มีนาคม 
2561 ต้ังจ่ายจากเงิน  รายได้ ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
(00120)

30,000 อบต.ช่องด่าน ส านักปลัด

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

 บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                               (ผด.2)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  อ าเภอบอ่พลอย  จังหวดักาญจนบรุี
ยทุธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวติและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/

งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

6.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ฝึก 

ทบทวนของ อปพร.ด้านการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย

เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร 
ป้ายประชาสัมพนัธ์ ค่าวัสดุอปุกรณ์ที่
จ าเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ ต้ังจา่ยจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน (00120) ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม และการเขา้
รับการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่้องถิ่น 
พ.ศ.2557

50,000 อบต.ช่องด่าน ส านักปลัด

      
    
   
    
    

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/
งบประมาณ)

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

 บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                               (ผด.2)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  อ าเภอบอ่พลอย  จังหวดักาญจนบรุี
ยทุธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวติและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
6.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน






