
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 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน
       40,000 อบต.ช่องด่าน ส านักปลัด

2 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเว็บไซต์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท า/ปรับปรุง
เว็บไซด์ ออกแบบ ฯลฯ

       50,000 อบต.ช่องด่าน ส านักปลัด

3 สนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังผู้บริหาร
 อบต. และสมาชิกสภา อบต. (กรณีครบวาระ
 ยุบสภา กรณีแทนต าแหนง่ที่ว่าง กรณี
คณะกรรมการการเลือกต้ังส่ังใหม้กีารเลือกต้ัง
ใหม ่และกรณีอื่นๆ)

     500,000 อบต.ช่องด่าน ส านักปลัด

4 โครงการขับเคล่ือนแผนชุมชนแบบ
บรูณาการ

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ เช่น 
ค่าตกแต่งสถานที่  ค่าวัสดุและอปุกรณ์ ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพมิพเ์อกสารและส่ิงพมิพ ์ ค่า
เช่าอปุกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
 ค่าอาหาร ค่าปา้ยโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเปน็ส าหรับการจัดท าโครงการ ฯลฯ

       20,000 อบต.ช่องด่าน ส านักปลัด

5  โครงการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพ
บคุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
ช่องด่าน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เช่น 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
อบรม ฝึกอบรม  ค่าวัสดุและอุปกรณ์  ค่าของ
สมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่า
ยานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ 
ฯลฯ

     400,000 อบต.ช่องด่าน ส านักปลัด

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                   (ผด.2)  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  อ าเภอบอ่พลอย  จังหวดักาญจนบรุี
ยทุธศาสตร์ที ่8 การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
8.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/
งบประมาณ)

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 โครงการอบรมปลุกจิตส านกึในการ

ปอ้งกนัและปราบปรามทจุริตภาครัฐ
เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ เช่น 
ค่าตกแต่งสถานที่  ค่าวัสดุเคร่ืองเขียน  และ
อปุกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพมิพเ์อกสารและ
ส่ิงพมิพ ์ ค่าเช่าอปุกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหาร  ค่าปา้ยโครงการ  
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็ส าหรับการจัดท า
โครงการ ฯลฯ

         5,000 อบต.ช่องด่าน ส านักปลัด

7 โครงการสนบัสนนุศูนย์ปฏบิติัการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.
(อดุหนนุเทศบาลต าบลหนองรี)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนบัสนนุ
ศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท. (สถานที่กลาง ระดับ
อ าเภอ)

       30,000 อบต.ช่องด่าน ส านักปลัด

8 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนที่ภาษแีละ
ทะเบยีนทรัพย์สิน

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงระบบ
แผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพยสิ์นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลช่องด่าน ตามพระราชบัญญัติ
ภาษีทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง พ.ศ.2562

     100,000 อบต.ช่องด่าน กองคลัง

9 ค่าใช้จ่ายในการสนบัสนนุการ
ด าเนนิการจัดท าระบบบญัชีคอมพวิเตอร์
 (e-laas)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการสนบัสนนุการ
ด าเนนิการจัดท าระบบบญัชีคอมพวิเตอร์ 
(e-laas) ใหบ้รรลุผลสัมฤทธิ ์เช่น การเตรียม
วัสดุ อปุกรณ์ การปรับปรุงระบบ ฯลฯ

       50,000 อบต.ช่องด่าน กองคลัง

10 โครงการสร้างความรู้สู่ชุมชนในระดับ
พื้นที่ของศูนย์ข้อมลูข่าวสาร อบต.ช่อง
ด่าน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกบัศูนย์ข้อมลูข่าวสารของ อบต.ช่อง
ด่านแกป่ระชาชน

       20,000 อบต.ช่องด่าน ส านักปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  อ าเภอบอ่พลอย  จังหวดักาญจนบรุี
ยทุธศาสตร์ที ่8 การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
8.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/
งบประมาณ)

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                   (ผด.2)  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

โครงการ/กิจกรรมที่
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
11 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่

ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.และ
พนกังานของ อบต.ช่องด่าน

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ เช่น 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุเคร่ืองเขียน  
และอปุกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพมิพเ์อกสาร
และส่ิงพมิพ ์ ค่าเช่าอปุกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหาร  ค่าปา้ย
โครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็ส าหรับการ
จัดท าโครงการ ฯลฯ

       20,000 อบต.ช่องด่าน ส านักปลัด

12 โครงการปรับปรุงอาคารส านกังาน 
อบต.ช่องด่าน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าปรับปรุงอาคารส านกังาน 
(หอ้งส านกัปลัด)  เพื่อใหเ้หมาะสม เปน็การ
อ านวยความสะดวกมพีื้นที่เพยีงพอต่อการ
รองรับการบริการประชาชน (รายละเอยีด
ตามแบบ อบต.ช่องด่าน ก าหนด)

       74,000 อบต.ช่องด่าน ส านักปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  อ าเภอบอ่พลอย  จังหวดักาญจนบรุี

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                   (ผด.2)  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

ยทุธศาสตร์ที ่8 การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
8.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/

งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
13 สนบัสนนุเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเปน็เงินสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุ
8,496,000 อบต.ช่องด่าน ส านกัปลัด

14 สนบัสุนนเบี้ยยังชีพคนพกิารหรือทพุพล
ภาพ

สนบัสุนนเบี้ยยังชีพคนพกิารหรือทพุพลภาพ 2,700,000 อบต.ช่องด่าน ส านกัปลัด

15 สนบัสุนนเบี้ยยังชีพใหก้บัผู้ติดเชื้อ-ผู้ปว่ย
เอดส์

เพื่อจ่ายเปน็เงินสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้ปว่ยโรค
เอดส์

60,000 อบต.ช่องด่าน ส านกัปลัด

16 เงินส ารองจ่ายเพื่อปอ้งกนัและบรรเทา
สาธารณภยั

ส าหรับเปน็เงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มี
สาธารณภยัเกดิขึ้นหรือบรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเปน็ส่วนรวมเทา่นั้น 
เช่น การกอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาอทุกภยั ภยั
แล้ง ภยัหนาว วาตภยั เปน็ต้น

499,465 อบต.ช่องด่าน ส านกัปลัด

17 เงินสมทบระบบหลักประกนัสุขภาพใน
ระดับทอ้งถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)

เป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.อบต.ช่องด่าน) 
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินงานและบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2561

176,000 อบต.ช่องด่าน ส านกัปลัด

ยทุธศาสตร์ที ่8 การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
8.2 แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/

งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                   (ผด.2)  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  อ าเภอบอ่พลอย  จังหวดักาญจนบรุี








