
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 เงินสมทบกองทนุหลักประกนัสุขภาพใน

ระดับทอ้งถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ช่องด่าน 
(สปสช.อบต.ช่องด่าน)

เปน็เงินสมทบกองทนุหลักประกนัสุขภาพใน
ระดับทอ้งถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.อบต.ช่องด่าน)
 ตามหนงัสือส านกังานหลักประกนัสุขภาพ
แหง่ชาติ ที่ สปสช 5.37/ว 301 ลงวันที่ 17
 กรกฎาคม 2561

130,000 อบต.ช่องด่าน ส านกัปลัด

  

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

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  อ าเภอบอ่พลอย  จังหวดักาญจนบรุี
ยทุธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
5.1 แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/

งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2561 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.
2 โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาการ

ต้ังครรภก์อ่นวัยอนัควร
เปน็ค่าด าเนนิการตามโครงการ เช่น ค่าอาหาร
เคร่ืองด่ืม ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบกิจ่ายค่าใช้ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบกิจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กฬีาและการส่งนกักฬีาเข้าร่วมการแข่งขัน
กฬีาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.
2559 จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (00220)

15,000 อบต.ช่องด่าน ส านกัปลัด

3 โครงการบริหารจัดการขยะมลูฝอยเพื่อ
ควบคุมก าจัดภาวะมลพษิที่มผีลต่อ
สุขภาพอนามยัสวัสดิภาพ และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

ด าเนนิกจิกรรมในโครงการบริหาร  จัดการ
ขยะมลูฝอยเพื่อควบคุมก าจัดภาวะมลพษิที่มี
ผลต่อสุขภาพ อนามยัสวัสดิภาพ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตาม
พระราชบญัญัติรักษาความสะอาดและความ
เปน็ระเบยีบ เรียบร้อยของบา้นเมอืง (ฉบบัที่ 
2) พ.ศ.2560ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง การจัดการมลูฝอย พ.ศ.2560 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การ
จัดการมลูฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 
ตุลาคม 2560 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข (00220)

300,000 อบต.ช่องด่าน ส านกัปลัด

ยทุธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
5.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/

งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  อ าเภอบอ่พลอย  จังหวดักาญจนบรุี

 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.
4 โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขโรคขาดสาร

ไอโอดีนอย่างยั่งยืน
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เช่น ค่าอาหาร 
น้ าด่ืม ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าป้าย ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึก อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. (00220) งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  2557 ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

10,000 อบต.ช่องด่าน ส านกัปลัด

5 โครงการรณรงค์ปอ้งกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก

เป็นค่าด าเนินการตามโครงการ เช่น ค่าน้ ายาเคมี
พ่นหมอกควัน ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง     ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ค่าเอกสาร-วัสดุ          ที่จ าเป็น
อื่นๆ ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (00220)

450,000 อบต.ช่องด่าน ส านกัปลัด

6 โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั
จากโรคพษิสุนัขบา้ ตามพระปณิธาน
 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร
ราชกุมารี

เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ ฯ ดังนี้ 1. 
ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ 2. 
ส าหรับขับเคล่ือนโครงการ เช่น ค่าวัคซีน 
อุปกรณ์การฉีด ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุ-
อุปกรณ์ที่จ าเป็นอื่นๆ ฯลฯ ตามระะเบียบกระ
ทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้า
ร่วมการแข่งขัน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. 
พ.ศ.2559 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (00220)

130,000 อบต.ช่องด่าน ส านกัปลัด

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

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  อ าเภอบอ่พลอย  จังหวดักาญจนบรุี
ยทุธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
5.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/

งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2561 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.
7 โครงการอบรมพฒันาศักยภาพ

อาสาสมัครสาธารณสุขและศึกษาดู
งาน

เปน็ค่าด าเนนิการตามโครงการ เช่น ค่าอาหาร
 ค่าที่พกั ค่ายานพาหนะ (เช่า) ค่าของที่ระลึก
 ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ์ค่าเอกสาร-วัสดุ ที่
จ าเปน็อื่นๆ ส าหรับผู้เข้าร่วมอบรม ฯลฯ  
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.2557 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (00220)

100,000 อบต.ช่องด่าน ส านกัปลัด

8 โครงการอุดหนุนส าหรับการด าเนิน
งามตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

เปน็ค่าด าเนนิการตามโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 15 
หมู่บา้น หมู่บา้นละ 20,000 บาท โดยเสนอ
หมู่บา้นละ 3 โครงการ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)

300,000 อบต.ช่องด่าน ส านกัปลัด

   

    

   

   

ยทุธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
5.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/

งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  อ าเภอบอ่พลอย  จังหวดักาญจนบรุี

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








