
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 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ กาย

 – ใจแข็งแรง
เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ เช่น 
ค่าตกแต่งสถานที่  ค่าวัสดุ - อปุกรณ์ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพมิพเ์อกสารและส่ิงพมิพ ์ค่าเช่า
อปุกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าอาหาร ค่าน  าด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
ปา้ยโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็ส าหรับ
การจัดท าโครงการ ฯลฯ

10,000 อบต.ช่องด่าน ส านกัปลัด

2 โครงการอบรมเพื่อพฒันาศักยภาพสภา
เด็กและเยาวชนต าบลช่องด่าน

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ เช่น 
ค่าตกแต่งสถานที่  ค่าวัสดุ - อปุกรณ์ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพมิพเ์อกสารและส่ิงพมิพ ์ค่าเช่า
อปุกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าอาหาร ค่าน  าด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
ปา้ยโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็ส าหรับ
การจัดท าโครงการ ฯลฯ

60,000 อบต.ช่องด่าน ส านกัปลัด

3 โครงการรณรงค์และส่งเสริมการปอ้งกนั
และแกไ้ขปญัหายาเสพติด

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ เช่น 
ค่าตกแต่งสถานที่  ค่าวัสดุ - อปุกรณ์ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพมิพเ์อกสารและส่ิงพมิพ ์ค่าเช่า
อปุกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าอาหาร ค่าน  าด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
ปา้ยโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็ส าหรับ
การจัดท าโครงการ ฯลฯ

20,000 อบต.ช่องด่าน ส านกัปลัด

   บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                          (ผด.2)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2565

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

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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.
4 โครงการส่งเสริมภาวะผู้น าสตรีในชุมชน

ต าบลช่องด่าน
เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ เช่น 
ค่าวัสดุ - อปุกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพมิพ์
เอกสารและส่ิงพมิพ ์ ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าน  าด่ืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าปา้ยโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเปน็ส าหรับการจัดท าโครงการ ฯลฯ

10,000 อบต.ช่องด่าน ส านกัปลัด

5 โครงการพฒันาเด็กและเยาวชนเพื่อ
สร้างการรับรู้ในระบอบประชาธิปไตย

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ เช่น 
ค่าวัสดุ - อปุกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพมิพ์
เอกสารและส่ิงพมิพ ์ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าน  าด่ืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าปา้ยโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเปน็ส าหรับการจัดท าโครงการ ฯลฯ

20,000 อบต.ช่องด่าน ส านกัปลัด

6 โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุการ
พฒันาคุณภาพชีวิตใหแ้กผู้่สูงอายุผู้
พกิารและผู้ด้อยโอกาส

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ เช่น 
ค่าตกแต่งสถานที่  ค่าวัสดุ - อปุกรณ์ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพมิพเ์อกสารและส่ิงพมิพ ์ค่าเช่า
อปุกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าอาหาร ค่าน  าด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
ปา้ยโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็ส าหรับ
การด าเนนิโครงการ ฯลฯ

200,000 อบต.ช่องด่าน ส านกัปลัด

 บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                          (ผด.2)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2565

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

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2565รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/

งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2564



6.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 โครงการสนบัสนนุการศึกษาใหแ้ก่

นกัศึกษาและนกัเรียนของ อปท.
เพื่อจ่ายเปน็ทนุการศึกษาใหแ้กน่กัศึกษา 
นกัเรียนของ อปท. 1.นกัศึกษา 5 ทนุๆละ 
5,000 บาท และ 2.นกัเรียน 10 ทนุๆละ 
2,500 บาท

50,000 อบต.ช่องด่าน ส านกัปลัด

8 อดุหนนุเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบรีุ 
ประจ าปงีบประมาณ 2564

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ด าเนนิงานตามภารกจิของเหล่ากาชาด
จังหวัดกาญจนบรีุ

5,000 อบต.ช่องด่าน ส านกัปลัด

9 อดุหนนุกิ่งกาชาดอ าเภอบอ่พลอย 
ประจ าปงีบประมาณ 2564

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ของกิ่งกาชาด
อ าเภอบอ่พลอย ประจ าปงีบประมาณ 2564

20,000 อบต.ช่องด่าน ส านกัปลัด

ยทุธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวติและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

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



6.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10 โครงการปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทาง

ถนนช่วงเทศกาลปใีหม่
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร
ประสานงาน ค่าวัสดุและอปุกรณ์  ค่าเช่า
อปุกรณ์ต่างๆส าหรับการตั งจุดตรวจ 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหาร  ค่า
ปา้ยโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็ส าหรับ
การจัดท าโครงการ

25,000 อบต.ช่องด่าน ส านกัปลัด

11 โครงการปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร
ประสานงาน ค่าวัสดุและอปุกรณ์  ค่าเช่า
อปุกรณ์ต่างๆส าหรับการตั งจุดตรวจ 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหาร  ค่า
ปา้ยโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็ส าหรับ
การจัดท าโครงการ

25,000 อบต.ช่องด่าน ส านกัปลัด

12 โครงการอบรมอาสาสมคัรปอ้งกนัภยั
ฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ด้านการปอ้งกนั
และบรรเทาสาธารณภยั

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ
ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน  (อปพร.) โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่า
วัสดุ-เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือส่ิงที่ใช้
บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร
  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ  
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรมส าหรับการ
จัดท าโครงการ

200,000 อบต.ช่องด่าน ส านกัปลัด

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

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  อ าเภอบอ่พลอย  จังหวดักาญจนบรุี
ยทุธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวติและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/

งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



6.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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 โครงการอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกบัภยั

พบิติัและการปอ้งกนัสาธารณภยัแก่
ประชาชน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ
อบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกบัภยัพบิติัและการ
ปอ้งกนัสาธารณภยัแกป่ระชาชน เปน็
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัค่าวัสดุ-เคร่ืองเขียน และ
อปุกรณ์  ค่าเช่าอปุกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม
  ค่ากระเปา๋หรือส่ิงที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้
เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  
ค่ายานพาหนะ ค่าปา้ยโครงการ  ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จ าเปน็ในการฝึกอบรมส าหรับการจัดท า
โครงการ

30,000 อบต.ช่องด่าน ส านกัปลัด

14 โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิติัการจิตอาสา
ภยัพบิติัประจ าอบต.ช่องด่าน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ

ฝึกอบรมชุดปฏบิติัการจิตอาสาภยัพบิติั
ประจ าอบต.ช่องด่าน เปน็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบั
ค่าวัสดุ-เคร่ืองเขียน และอปุกรณ์  ค่าเช่า
อปุกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเปา๋
หรือส่ิงที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ
 ค่าปา้ยโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็ใน
การฝึกอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ

100,000 อบต.ช่องด่าน ส านกัปลัด

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

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  อ าเภอบอ่พลอย  จังหวดักาญจนบรุี
ยทุธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวติและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/

งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564


