
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 โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาการ

ต้ังครรภก์อ่นวัยอนัควร
เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ เช่น 
ค่าตกแต่งสถานที่  ค่าวัสดุเคร่ืองเขียน และ
อปุกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพมิพเ์อกสารและ
ส่ิงพมิพ ์ ค่าเช่าอปุกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหาร ค่าน้ าด่ืม ค่าปา้ย
โครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็ส าหรับการ
จัดท าโครงการ ฯลฯ

10,000 อบต.ช่องด่าน ส านกัปลัด

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั 
จากโรคพษิสุนขับา้ตามพระปณิธาน 
ศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟา้ฯกรม
พระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ เช่น 
ค่าวัคซีนและอปุกรณ์การฉีด ค่าเช่าอปุกรณ์
ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าปา้ย
โครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็ส าหรับการ
จัดท าโครงการ ฯลฯ ตามหนงัสือกรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถิ่น โรคพษิสุนขับา้ ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟา้ฯ
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

130,000 อบต.ช่องด่าน ส านกัปลัด

3 โครงการอบรมใหค้วามรู้รณรงค์และ
ส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ เช่น 
ค่าวัสดุเคร่ืองเขียน และอปุกรณ์ ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพมิพเ์อกสารและส่ิงพมิพ ์ ค่าเช่า
อปุกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  
ค่าอาหาร ค่าน้ าด่ืม ค่าปา้ยโครงการ  
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็ส าหรับการจัดท า
โครงการ ฯลฯ

50,000 อบต.ช่องด่าน ส านกัปลัด

หน่วย
ด ำเนินกำร

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/
งบประมำณ)

งบประมำณ
สถำนที่

ด ำเนินกำร

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องด่ำน  อ ำเภอบอ่พลอย  จังหวดักำญจนบรุี

 บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ                                                                                          (ผด.2)
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. 2564

ยทุธศำสตร์ที ่5 กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข
5.1 แผนงานสาธารณสุข
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4 โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรในการ

ดูแลและพฒันาระบบการดูแลด้าน
สุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ เช่น 
ค่าวัสดุและอปุกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพมิพ์
เอกสารและส่ิงพมิพ ์ค่าหนงัสือส าหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม  ค่าเช่าอปุกรณ์ต่างๆ ในการ
ฝึกอบรม ค่ากระเปา๋หรือส่ิงที่ใช้บรรจุเอกสาร
ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าปา้ยโครงการ  
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็ในการฝึกอบรมส าหรับ
การจัดท าโครงการ ฯลฯ

20,000 อบต.ช่องด่าน ส านกัปลัด

5 โครงการรณรงค์ปอ้งกนัและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ เช่น 
ทรายอะเบท เคมภีณัฑ์ ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง
ส าหรับเคร่ีอง  พน่หมอกควัน ค่าพมิพ์
เอกสารและส่ิงพมิพ ์ ค่าปา้ยโครงการ  
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็ในการจัดท าโครงการ 
ฯลฯ

450,000 อบต.ช่องด่าน ส านกัปลัด

6 โครงการปอ้งกนัและระงับโรคติดต่อใน
พื้นที่ต าบลช่องด่าน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ เช่น โรคซาร์ส โรคติดเชื้อไวรัสโรค
ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่

500,000 อบต.ช่องด่าน ส านกัปลัด

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องด่ำน  อ ำเภอบอ่พลอย  จังหวดักำญจนบรุี
ยทุธศำสตร์ที ่5 กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข
5.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/

งบประมำณ)
งบประมำณ

สถำนที่
ด ำเนินกำร

หน่วย
ด ำเนินกำร

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

 บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ                                                                                          (ผด.2)
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. 2565
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7 โครงการอบรมและพฒันาศักยภาพ

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 
(อสม.)

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ เช่น 
 ค่าพมิพเ์อกสารและส่ิงพมิพ ์ ค่าปา้ยโครงการ
  ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ
อปุกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จ าเปน็ในการจัดท าโครงการ ฯลฯ

20,000 อบต.ช่องด่าน ส านกัปลัด

8 โครงการอดุหนนุส าหรับการด าเนนิงาน
ตามแนวทางพระราชด าริด้านสาธารณสุข

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการอดุหนนุโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุขของหมู่บา้นใน
ต าบลช่องด่าน จ านวน 15 หมู่ๆละ 20,000
 บาท ตามประกาศคณะกรรมการการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น แผนงานบรูณาการส่งเสริมการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น

300,000 อบต.ช่องด่าน ส านกัปลัด

หน่วย
ด ำเนินกำร

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ที่ โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/
งบประมำณ)

งบประมำณ
สถำนที่

ด ำเนินกำร

 บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ                                                                                          (ผด.2)
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องด่ำน  อ ำเภอบอ่พลอย  จังหวดักำญจนบรุี
ยทุธศำสตร์ที ่5 กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข
5.1 แผนงานสาธารณสุข


