
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 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา
เปน็ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวันส าหรับ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กของ อบต.ช่องด่านทั้ง 4 
ศูนย์ ทั้งนี้จะเบกิจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ่น

557,300 ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กของ อบต.
ช่องด่านทั้ง 4 

ศูนย์

ส านกัปลัด

2 โครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ ประจ าปี
 พ.ศ.2562

ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ เช่น ค่าจัด
สถานที่  ค่าเช่าเต้นท ์ ค่าน้ าด่ืม พร้อมน้ าแข็ง
 ค่าของขวัญ – ของรางวัล ฯลฯ ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกฬีาและการส่ง
นกักฬีา เข้าร่วมการแข่งขัน กฬีาของ อปท. 
พ.ศ.2559 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา  (00212)

70,000 อบต.ช่องด่าน ส านกัปลัด

3 โครงการจัดการแข่งขันกฬีาเด็กเล็ก
สัมพนัธ์ คร้ังที่ 1

ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ เช่น ค่าจัด
สถานที่ ค่าอาหาร ค่าปา้ย ค่าวัสดุ-อปุกรณ์ที่
จ าเปน็อื่นๆ ฯลฯ ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกฬีาและการส่ง
นกักฬีา เข้าร่วมการแข่งขัน กฬีาของ อปท. 
พ.ศ.2559 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผน งานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา  (00212)

40,000 อบต.ช่องด่าน ส านกัปลัด

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 ่4 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและประเพณีวฒันธรรม
4.1 แผนงานการศึกษา



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 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา
เปน็ค่าจัดการเรียนการสอนส าหรับศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก (รายหวั) ของ อบต.ช่องด่านทั้ง 4 
ศูนย์  ทั้งนี้จะเบกิจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16 มถิุนายน
 2552 และหนงัสือ กระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 
22 มนีาคม 2559

192,100 ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กของ อบต.
ช่องด่านทั้ง 4 

ศูนย์

ส านกัปลัด

5 โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้นอก
สถานที่ของศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบล
ช่องด่าน

เปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ เช่น ค่า
จัดสถานที่ ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าอาหาร ค่า
ปา้ย ฯลฯ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกฬีาและการส่งนกักฬีา เข้าร่วมการ
แข่งขัน กฬีาของ อปท. พ.ศ.2559 ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา
 (00212)

60,000 ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กของ อบต.
ช่องด่านทั้ง 4 

ศูนย์

ส านกัปลัด

พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  อ าเภอบอ่พลอย  จังหวดักาญจนบรุี
ยทุธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและประเพณีวฒันธรรม
4.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/

งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2561

 บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                          (ผด.2)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  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.
6 อาหารเสริม(นม) ส าหรับศูนย์พฒันาเด็ก

เล็กของ อบต.ช่องด่านทั้ง 4 ศูนย์ 
อาหารเสริม(นม) ส าหรับเด็กอนบุาลและ
เด็ก ป.1 - ป.6 สังกดัส านกังาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) 
ในเขตต าบลช่องด่าน จ านวน 6 โรง

อาหารเสริม(นม) ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ของ อบต.ช่องด่านทั้ง 4 ศูนย์ และ เด็ก
อนบุาลและเด็ก ป.1 - ป.6 สังกดัส านกังาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขต
ต าบลช่องด่าน จ านวน 6 โรง

1,781,088 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของ อบต.ช่อง
ด่านทั้ง 4 ศูนย์ 
เด็กอนุบาลและ
เด็ก ป.1 - ป.6 
สังกัด (สพฐ) ใน
เขตต าบลช่องด่าน
 จ านวน 6 โรง

ส านกัปลัด

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  อ าเภอบอ่พลอย  จังหวดักาญจนบรุี

ยทุธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและประเพณีวฒันธรรม
4.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/

งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

 บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                          (ผด.2)



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 โครงการจัดกฬีาและนนัทนาการเพื่อ

เสริมสร้างความสามคัคีของประชาชนใน
ชุมชน

เปน็ค่าใช้จ่ายตามกจิกรรมจัดการแข่งขันกฬีา
นกัเรียน เยาวชน ประชาชน คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต.ช่องด่าน พนกังานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า และพนกังานจ้าง ฯลฯ 
เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่า
กรรมการ ค่าปา้ย ประชาสัมพนัธ์ ค่าวัสดุ-
อปุกรณ์ที่จ าเปน็ในการด าเนนิโครงการ ฯลฯ 
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กฬีาและการส่งนกักฬีา เข้าร่วมการแข่งขัน 
กฬีาของ อปท. พ.ศ.2559  ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏใน แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนนัทนาการ (00260)

300,000 อบต.ช่องด่าน ส านกัปลัด

8 โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีล  
จาริณีฤดูร้อน

ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการบรรพชา
สามเณรและบวชศีลจาริณี  ฤดูร้อน เช่น ค่า
ด าเนนิการพธิีทางศาสนา ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม
 ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ์ ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงิน 
รายได้ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กฬีาและการส่งนกักฬีา เข้าร่วมการแข่งขัน 
กฬีาของ อปท. พ.ศ.2559

30,000 อบต.ช่องด่าน ส านกัปลัด

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  อ าเภอบอ่พลอย  จังหวดักาญจนบรุี
ยทุธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและประเพณีวฒันธรรม
4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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.
9 โครงการส่งเสริมสนบัสนนุการจัดงาน

ประเพณี งานส าคัญทางศาสนาและงาน
รัฐพธิี

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าปา้ย
ประชาสัมพนัธ์ เชิญชวน ค่าเช่ายานพาหนะ
เพื่ออ านวยความสะดวกแกป่ระชาชนเข้าร่วม
กจิกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าน้ าด่ืม ค่าวัสดุ-อปุกรณ์
 ที่จ าเปน็ในการด าเนนิโครงการ ฯลฯตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกฬีาและการ
ส่งนกักฬีา เข้าร่วมการแข่งขัน กฬีาของ อปท.
 พ.ศ.2559  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นนัทนาการ (00260) งานศาสนาและ
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น (00263)

100,000 อบต.ช่องด่าน ส านกัปลัด

10 โครงการอนรัุกษสื์บสานประเพณี
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

เปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าอาหาร
เคร่ืองด่ืม ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ์ ค่าวัสดุ-
อปุกรณ์ที่จ าเปน็ในการด าเนนิโครงการ ฯลฯ
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กฬีาและการส่งนกักฬีา เข้าร่วมการแข่งขัน 
กฬีาของ อปท. พ.ศ.2559  ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏใน แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนนัทนาการ (00260) งาน
ศาสนาและวัฒนธรรมทอ้งถิ่น (00263)

100,000 อบต.ช่องด่าน ส านกัปลัด

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  อ าเภอบอ่พลอย  จังหวดักาญจนบรุี
ยทุธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและประเพณีวฒันธรรม
4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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.
11 อดุหนนุโครงการจัดงานเทดิพระเกยีรติ

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อดุหนนุตามโครงการจัดงานเทดิพระเกยีรติ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

20,000 อ าเภอบอ่พลอย ส านกัปลัด

12 อดุหนนุโครงการจัดงานพธิี ประเพณี
ศาสนาและวัฒนธรรม อ าเภอบอ่พลอย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

เพื่ออดุหนนุอ าเภอบอ่พลอย ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏใน แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนนัทนาการ (00260) งาน
ศาสนาและวัฒนธรรมทอ้งถิ่น (00263)

30,000 อ าเภอบอ่พลอย ส านกัปลัด

13 ค่าจัดซ้ืออปุกรณ์กฬีา เปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ืออปุกรณ์กฬีาในการ
ส่งเสริม และสนบัสนนุกจิกรรมด้านกฬีาและ
นนัทนาการของต าบลช่องด่าน ต้ังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนนัทนาการ (00260)งาน
กฬีาและนนัทนาการ  (00262)

100,000 อบต.ช่องด่าน ส านกัปลัด

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  อ าเภอบอ่พลอย  จังหวดักาญจนบรุี

ยทุธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและประเพณีวฒันธรรม
4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/

งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

 บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                          (ผด.2)












