
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 โครงการขบัเคล่ือนแผนชุมชน

แบบบูรณาการ
ค่าใช้จา่ยตามโครงการ เช่น ค่าอาหาร
เคร่ืองด่ืม ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ ค่า
วัสดุ-อปุกรณ์ทีจ่ าเป็นในการด าเนิน
โครงการ ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยใน
การจดังานการจดัการแขง่ขนักฬีาและ
การส่งนักกฬีา เขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีา
ของ อปท. พ.ศ.2559

      20,000 อบต.ช่องด่าน ส านักปลัด

2 โครงการจดัท าป้ายประชาสัมพนัธ์
 ผังโครงสร้างของพนักงานส่วน
ต าบลและสมาชิกสภา อบต.

ค่าใช้จา่ยตามโครงการ เช่น ค่าวัสดุ
อปุกรณ์ ค่าใช้จา่ยในการตกแต่ง จดั
สถานที ่ค่าจา้งเหมาตกแต่ง ฯลฯ

20,000      อบต.ช่องด่าน ส านักปลัด

3 โครงการสนับสนุนศูนยป์ฏิบัติการ
ร่วมือในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ 2562

เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินการ
จดัซ้ือ จดัจา้ง จดัหาหรือซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์และการจา้งเหมาบริการ
บุคคลหรือนิติบุคคลเพือ่ปฏิบัติหน้าที่
ต่างๆ ของศูนยช์่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานทีส่่วนกลาง)

30,000      อบต.ช่องด่าน ส านักปลัด

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 ่8 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
8.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
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4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร

ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลช่องด่าน

ค่าใช้จา่ยตามโครงการ เช่น ค่าวัสดุ
อปุกรณ์ ค่าใช้จา่ยในการตกแต่ง จดั
สถานที ่ค่าจา้งเหมาตกแต่ง ฯลฯ

100,000    อบต.ช่องด่าน ส านักปลัด

5 โครงการส่งเสริมและพฒันา
ศักยภาพบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลช่องด่าน

เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร 
ป้ายประชาสัมพนัธ์ ค่าวัสดุอปุกรณ์ที่
จ าเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ ต้ังจา่ยจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน (00120) ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม และการเขา้
รับการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่้องถิ่น 
พ.ศ.2557

400,000    อบต.ช่องด่าน ส านักปลัด

6 โครงการอบรมให้ความรู้ และปลุก
จติส านึกในการ ป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต

ค่าใช้จา่ยตามโครงการ เช่น ค่าอาหาร
เคร่ืองด่ืม ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ์ ค่า
วัสดุ-อุปกรณ์ที่จ าเปน็ในการด าเนิน
โครงการ ฯลฯ ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยใน
การจดังานการจดัการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559

10,000      อบต.ช่องด่าน ส านักปลัด

8.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

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 ่8 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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1 เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม เพือ่จา่ยเป็นเงินสมทบกองทุน

ประกนัสังคมของพนักงานจา้งของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
พระราชบัญญัติประกนัสังคม พ.ศ.
2553

76,000 อบต.ช่องด่าน กองคลัง

2 เงินส ารองจา่ย ส าหรับเป็นเงินส ารองจา่ยเพือ่กรณี
ฉกุเฉนิทีม่ีสาธารณภัยเกดิขึ้นหรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น เช่น 
การกอ้งกนัและแกไ้ขปัญหาอทุกภัย 
ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย เป็นต้น

558,792 อบต.ช่องด่าน ส านักปลัด

3 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

เพือ่จา่ยเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

558,792 อบต.ช่องด่าน ส านักปลัด

ยทุธศาสตร์ที ่8 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
8.2 แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/

งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

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








