
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 โครงการปรับปรุงศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

หมู่ที่ 2 บา้นช่องด่าน
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการต่อเติมโครงสร้าง
หลังคาเชื่อมต่ออาคารพร้อมลานกจิกรรม
เสริมนนัทนาการ โดยมรีายละเอยีดลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพงาน ตามแบบที่ อบต.ก าหนด

163,000 ศพด.หมู่ที่ 2 กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
หมู่ที่ 3 บา้นหนองหว้า

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการกอ่สร้างหอ้งสุขา
ส าหรับนกัเรียนและครูผู้สอน โดยมี
รายละเอยีดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน 
ตามแบบที่ อบต.ก าหนด

150,600 ศพด.หมู่ที่ 3 กองช่าง

3 โครงการปรับปรุงศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
หมู่ที่ 5 บา้นสามยอด

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการกอ่สร้างหอ้งสุขา
ส าหรับนกัเรียนและครูผู้สอน โดยมี
รายละเอยีดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน 
ตามแบบที่ อบต.ก าหนด

150,600 ศพด.หมู่ที่ 5 กองช่าง

4 โครงการวันเด็กแหง่ชาติ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ
วันเด็กแหง่ชาติ โดยมค่ีาใช้จ่ายประกอบด้วย 
 ค่าใช้จ่ายพธิีทางศาสนา  ค่ารับรองผู้ที่เชิญ
มาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกจิกรรมตาม
วัตถุประสงค์  ได้แก ่ค่าอาหารว่างและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเปน็และเกี่ยวข้องในการ
จัดงาน

80,000 โรงเรียน 6 โรง 
ศพด. 4 แหง่

ส านกัปลัด

 บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                          (ผด.2)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  อ าเภอบอ่พลอย  จังหวดักาญจนบรุี
ยทุธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและประเพณีวฒันธรรม
4.1 แผนงานการศึกษา

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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.
5 โครงการสนบัสนนุค่าจัดการเรียนการ

สอนของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก (รายหวั 
1,700 บาท)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการสนบัสนนุค่า
จัดการเรียนการสอนของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2 – 5 ป ีใน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อดุหนนุส าหรับสนบัสนนุ
ค่าจัดการเรียนการสอน อตัราละ 1,700 
บาท/คน ของศูนย์พฒันาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวน 4 ศูนย์

187,000 ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กของ อบต.
ช่องด่านทั้ง 4 

ศูนย์

ส านกัปลัด

6 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนงัสือ
เรียน,ค่าอปุกรณ์การเรียน, ค่าเคร่ืองแบบ
นกัเรียน, ค่ากจิกรรมพฒันาผู้เรียน) เปน็เงิน
อดุหนนุส าหรับสนบัสนนุค่าใช่จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 4 แหง่

124,300 ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กของ อบต.
ช่องด่านทั้ง 4 

ศูนย์

ส านกัปลัด

7 โครงการสนบัสนนุค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน)   อตัราละ  20 บาท/คน จ านวน 
245 วัน เปน็เงินอดุหนนุส าหรับสนบัสนนุ
อาหารกลางวันของศูนย์พฒันาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 4 แหง่

539,000 ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กของ อบต.
ช่องด่านทั้ง 4 

ศูนย์

ส านกัปลัด

 บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                          (ผด.2)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563

พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  อ าเภอบอ่พลอย  จังหวดักาญจนบรุี
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  อ าเภอบอ่พลอย  จังหวดักาญจนบรุี
4.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/

งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

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.
8 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับ

 ศพด. จ านวน 4 ศูนย์
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการซ้ืออาหารเสริม 
(นม) ในอตัรา 7.89 บาท/คน จ านวน 260 
วัน เงินอดุหนนุส าหรับสนบัสนนุอาหารเสริม 
(นม)  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล จ านวน 4 แหง่

223,653 ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กของ อบต.
ช่องด่านทั้ง 4 
ศูนย์

ส านกัปลัด

9 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับ
โรงเรียน (สพฐ.)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการซ้ืออาหารเสริม 
(นม) ในอตัรา 7.89 บาท/คน จ านวน 260 
วัน เงินอดุหนนุส าหรับสนบัสนนุอาหารเสริม 
(นม) ของโรงเรียนสังกดัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)  
จ านวน 6 แหง่

1,494,406 เด็กอนบุาลและ
เด็ก ป.1 - ป.6 
สังกดั (สพฐ) ใน
เขตต าบลช่อง
ด่าน จ านวน 6 
แหง่

ส านกัปลัด

10 โครงการสนบัสนนุค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียน (สพฐ.)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน)  โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษา (สพฐ.) อตัราละ  20 บาท/คน 
จ านวน 200 วัน จ านวน  6  แหง่

2,940,000 เด็กอนบุาลและ
เด็ก ป.1 - ป.6 
สังกดั (สพฐ) ใน
เขตต าบลช่อง
ด่าน จ านวน 6 
แหง่

ส านกัปลัด

 บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                          (ผด.2)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563
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



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 โครงการจัดกฬีาและนนัทนาการเพื่อ

เสริมสร้างความสามคัคีของประชาชน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการจัดตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าหรือ
ค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดงาน รวม
ค่าติดต้ังและค่าร้ือถอน เช่น เคร่ืองโปรเจคเตอร์ 
เคร่ืองเสียง เต้นท์ เวที ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน 
ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ 
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วย
รางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขัน
เป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่
มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้าง
เหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และ
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น 
ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และส่ือประเภท
ส่ิงพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทาง
วิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาท าป้ายโฆษณาหรือ
ส่ิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องใน
การจัดงาน ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ ฯลฯ

300,000 อบต.ช่องด่าน ส านกัปลัด

12 โครงการจัดซ้ืออปุกรณ์กฬีา เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ืออปุกรณ์กฬีาใน
การส่งเสริมสนบัสนนุกจิกรรมด้านกฬีาและ
นนัทนาการของต าบลช่องด่าน

100,000 อบต.ช่องด่าน ส านกัปลัด

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

 บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                        (ผด.2)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563

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.
13 อดุหนนุโครงการแข่งขันกฬีาจังหวัด

และนนัทนาการเพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมสุีขภาพที่ดี จังหวัด
กาญจนบรีุ ประจ าปงีบประมาร พ.ศ.
2563

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายอดุหนนุจังหวัด
กาญจนบรีุตามกจิกรรมแข่งขันกฬีาจังหวัด
และนนัทนาการเพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
สุขภาพที่ดี จังหวัดกาญจนบรีุ

5,000 จ.กาญจนบรีุ ส านกัปลัด

14 โครงการส่งเสริมสนบัสนนุการจัดงาน
ประเพณี งานส าคัญทางศาสนาและงาน
รัฐพธิี

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ เช่น 
 ค่าใช้จ่ายพธิีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ที่เชิญมา
ร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกจิกรรมตาม
วัตถุประสงค์  ได้แก ่ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือ
ค่าบ ารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอปุกรณ์ที่
จ าเปน็ในการจัดงาน และค่าปา้ย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเปน็และเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ

100,000 อบต.ช่องด่าน ส านกัปลัด

15 โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีล  
จาริณีฤดูร้อน

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ เช่น 
 ค่าใช้จ่ายพธิีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ที่เชิญมา
ร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกจิกรรมตาม
วัตถุประสงค์  ได้แก ่ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือ
ค่าบ ารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอปุกรณ์ที่
จ าเปน็ในการจัดงาน และค่าปา้ย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเปน็และเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ

20,000 อบต.ช่องด่าน ส านกัปลัด

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

 บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                          (ผด.2)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563

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.
16 โครงการอนรัุกษสื์บสานประเพณี

สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ เช่น 
 ค่าใช้จ่ายพธิีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ที่เชิญมา
ร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกจิกรรมตาม
วัตถุประสงค์  ได้แก ่ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือ
ค่าบ ารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอปุกรณ์ที่
จ าเปน็ในการจัดงาน และค่าปา้ย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเปน็และเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ

100,000 อบต.ช่องด่าน ส านกัปลัด

17 โครงการวัด ประชา รัฐสร้างสุข (5 ส.) เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ เช่น 
 ค่าใช้จ่ายพธิีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ที่เชิญมา
ร่วมงาน และผู้มาร่วมประกอบกจิกรรมตาม
วัตถุประสงค์  ได้แก ่ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม  ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ์โครงการ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเปน็และเกี่ยวข้องในการ
จัดงาน

20,000 อบต.ช่องด่าน ส านกัปลัด

18 อดุหนนุโครงการย้อนรอยกรุงเกา่ ณ 
กาญจนบรีุ ประจ าป ีพ.ศ.2563

อดุหนนุโครงการย้อนรอยกรุงเกา่ ณ 
กาญจนบรีุ ประจ าป ีพ.ศ.2563

5,000 จ.กาญจนบรีุ ส านกัปลัด

19 อดุหนนุโครงการจัดงานพธิี ประเพณี
ศาสนาและวัฒนธรรม อ าเภอบอ่พลอย 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

เพื่ออดุหนนุอ าเภอบอ่พลอย ตามแนวทาง
ปฏบิติัการต้ังงบประมาณและการเบกิจ่ายเงิน
อดุหนนุขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561

30,000 อ าเภอบอ่พลอย ส านกัปลัด

 บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                          (ผด.2)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563
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












