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ส่วนที่ ๑ บทน า 

 

 เพื่อให้กำรพัฒนำต ำบลคลองปรำบเป็นไปตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ได้วำงไว้ และ

ให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวัน นับแต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม งบประมำณจำกเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงำนและโครงกำร

จำกหน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่นๆ ที่ต้องด ำเนินกำรในพื้นที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้น 

  แผนกำรด ำเนินงำน คอื แผนกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลคลองปรำบ ที่แสดงถึง

รำยละเอียดแผนงำน โครงกำรพัฒนำ และกิจกรรมที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในพื้นที่ต ำบลคลองปรำบ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 
 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

  ๑. เพื่อแสดงถึงรำยละเอียดของแผนงำน/โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมกำรพัฒนำที่

ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบำลต ำบลคลองปรำบ เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนใน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ให้มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้น ลดควำมซ้ ำซ้อนของโครงกำร มีกำร

ประสำนและบูรณำกำรท ำงำนกับหนว่ยงำนต่ำงๆ จ ำแนกรำยละเอียดต่ำงๆ ของแผนงำน โครงกำร ใน

แผนกำรด ำเนินงำนไว้อย่ำงชัดเจน 

  ๒. เพื่อเป็นเครื่องมือส ำคัญของผู้บริหำรเทศบำลต ำบลคลองปรำบ ในกำรบริหำร

จัดกำรและควบคุมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม มีประสิทธิภำพ 

  ๓. เพื่อก ำหนดรำยละเอียดของโครงกำร กิจกรรมกำรพัฒนำ ที่ด ำเนินกำรในพื้นที่

ของเทศบำลต ำบลคลองปรำบ โดยโครงกำรกิจกรรมกำรพัฒนำที่บรรจุในแผนกำรด ำเนินงำนมีที่มำ 

ดังนี้ 

   ๓.๑ งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงำนอื่น

ด ำเนนิกำร) 
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   ๓.๒ โครงกำร กิจกรรม กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกิด

จำกกำรจ่ำยขำดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพำะกิจหรืองบประมำณรำยจ่ำยอื่นๆ ที่ด ำเนินกำรตำม

โครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

   ๓.๓ โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำร

เองโดยไม่ใช้งบประมำณ (ถ้ำมี) 

   ๓.๔ โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำของหน่วยรำชกำร ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค 

หรอืหนว่ยงำนอื่นๆ ที่ด ำเนินกำรในพืน้ที่ขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น 

   ๓.๕ โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พิจำรณำเห็นว่ำจะเกิดประโยชน์ในกำรประสำนกำรด ำเนินงำนในพื้นที่ 
 

ขั้นตอนในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 แผนกำรด ำเนินงำนให้จัดท ำแล้ว

เสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำย

เพิ่มเติม งบประมำณจำกเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงำนและโครงกำรจำกหน่วยรำชกำรส่วนกลำง 

ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรอืหนว่ยงำนอื่นๆ ที่ตอ้งด ำเนินกำรในพืน้ที่องค์กรปกครองส่งวนท้องถิ่นในปี

งบประมำรนัน้ๆ แผนกำรด ำเนินงำนมขีั้นตอนกำรด ำเนินกำรดังนี ้  

 1. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลคลองปรำบ รวบรวม

แผนงำน/โครงกำรพัฒนำของเทศบำล หนว่ยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำน

อื่นๆ ที่ตอ้งกำรด ำเนินกำรในพื้นที่ของเทศบำลต ำบลคลองปรำบ 

 2. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลคลองปรำบ จัดท ำ

ร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน ที่ได้จำกกำรรวบรวมแผนงำน โครงกำรพัฒนำ ของหน่วยรำชกำรส่วนกลำง 

ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอื่นๆ และของเทศบำลต ำบลคลองปรำบมำจัดท ำร่ำงแผนกำร

ด ำเนนิงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
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3. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลคลองปรำบ น ำร่ำง

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เสนอต่อคณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำลต ำบล

คลองปรำบ 

  4. คณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลคลองปรำบ พิจำรณำร่ำงแผนด ำเนินงำนแล้ว

เสนอผูบ้ริหำรเพื่อประกำศเป็นแผนด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

  5. ด ำเนนิกำรประกำศใชแ้ผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยให้ปิด

ประกำศแผนด ำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ประกำศ เพื่อให้ประชำชนทรำบโดยทั่วกันและต้อง

ปิดประกำศไว้อย่ำงนอ้ยวันสำมสิบวัน 

 6. กำรขยำยเวลำกำรจัดท ำและกำรแก้ไขแผนกำรด ำเนินงำนเป็นอ ำนำจของผูบ้ริหำร 

ประโยชน์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 1. แผนกำรด ำเนินงำนเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรบริหำรงำนของเทศบำล เพรำะเป็น

เอกสำรที่ระบุถึงแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมทั้งหมด ที่จะด ำเนินกำรจริงในปีงบประมำณ จึงเป็น

แนวทำงและกรอบเครื่องมือในกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลคลองปรำบ ให้มีควำมชัดเจนในกำร

ปฏิบัติมำกยิ่งขึน้ 

 2. แผนกำรด ำเนินงำนเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำของ

เทศบำลต ำบลคลองปรำบ เพรำะแสดงถึงรำยละเอียด ระยะเวลำ กำรด ำเนินโครงกำรเป็นลักษณะ

ของโครงกำรที่ด ำเนนิกำรอย่ำงต่อเนื่องในแต่ละเดือน ท ำให้กำรติดตำมและประเมินผลควำมก้ำวหน้ำ

ของโครงกำรเป็นไปด้วยควำมสะดวกและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

 3. แผนกำรด ำเนินงำนช่วยบูรณำกำร กำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนที่จะเข้ำมำ

ด ำเนนิกำรในพืน้ที่ของเทศบำลต ำบลคลองปรำบ  
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แผนการด าเนินงาน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) 

เทศบาลต าบลคลองปราบ 

1. แบบ ผด.01  

บัญชสีรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำทอ้งถิ่น กิจกรรม และงบประมำณ  

แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562 

เทศบำลต ำบลคลองปรำบ 

 

ยุทธศำสตร์ 

แผนงำน 

จ ำนวน

โครงกำร 

ท่ีด ำเนนิกำร 

คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงกำร

ท้ังหมด 

จ ำนวน 

งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละ 

ของงบประมำณ

ท้ังหมด 

หนว่ยงำน 

รับผิดชอบหลัก 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน

โครงสร้ำงพื้นฐำน 

   1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 

   1.2 แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรม  

         และนันทนำกำร 

 

 

3 

2 

 

 

2.56 

50.00 

 

 

2,601,000 

1,121,000 

 

 

 

5.13 

2.10 

 

 

 

กองช่ำง 

กองช่ำง 

รวม 5 4.23 3,722,000 3.61 กองช่ำง 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน 

แหลง่น้ ำ 

   2.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

รวม - - - - - 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

เศรษฐกิจและแก้ปัญหำยำกจน 

3.๑ แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแขง็     

      ใหชุ้มชน 

๓.๒ แผนงำนกำรเกษตร 

 

 

๓ 

 

๑ 

 

 

42.85 

 

1.00 

 

 

11๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

 

39.28 

 

1.66 

 

 

ส ำนักปลัด 

 

ส ำนักปลัด 

รวม ๔ 23.52 130,000 20.47 ส ำนักปลัด 

๔.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ 

ศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 

   ๔.1 แผนงำนกำรศึกษำ 

   ๔.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็ง  

         ของชุมชน 

   ๔.๓ แผนงำนกำรศำสนำ  

         วัฒนธรรมและนันทนำกำร 

   ๔.๔ แผนงำนรักษำควำมสงบ 

         ภำยใน 

 

 

9 

3 

 

7 

 

๓ 

 

 

47.36 

37.50 

 

36.84 

 

33.33 

 

 

๙๓8,709 

2๓๕,๐๐๐ 

 

535,๐๐๐ 

 

321,๐๐๐ 

 

 

65.51 

71.21 

 

44.58 

 

87.94 

 

 

 

ส ำนักปลัด/ศพด. 

ส ำนักปลัด 

 

ส ำนักปลัด 

 

ส ำนักปลัด 

รวม ๒2 40.00 2,029,709 67.31 ส ำนักปลัด 
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๕. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน

สำธำรณสุข 

   ๕.1 แผนงำนสำธำรณสุข 

 

 

2 

 

 

6.45 

 

 

96,๐๐๐ 

 

 

11.77 

 

 

ส ำนักปลัด 

รวม 2 6.45 96,000 11.77 ส ำนักปลัด 

๖. ยุทธศำสตรกำรพัฒนำด้ำน

ประสิทธิภำพกำรเมอืง กำรบริหำร 

และพัฒนำบุคลำกร 

    ๖.๑ แผนงำนบริหำรท่ัวไป 

    ๖.๒ แผนงำนงบกลำง 

 

 

 

๑5 

๗ 

 

 

 

27.27 

100.00 

 

 

 

๔๒9,๐๐๐ 

7,207,737 

 

 

 

15.97 

94.38 

 

 

 

ส ำนักปลัด,กองคลัง 

ส ำนักปลัด 

รวม ๒2 35.48 7,636,737 55.17  

๗. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน

สิ่งแวดลอ้มและทรัพยำกรธรรม 

ชำติ 

    ๗.๑ แผนงำนสร้ำงควำม  

           เข้มแข็งของชุมชน 

 

 

 

๑ 

 

 

 

 2.22 

 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

 

 

0.41 

 

 

 

ส ำนักปลัด 

รวม 1 2.22 20,000 0.41 ส ำนักปลัด 

8. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 

    8.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป 

    8.2 แผนงำนกำรศึกษำ 

 

3 

2 

 

37.50 

50.00 

 

13,800 

19,200 

 

27.60 

96.00 

 

ส ำนักปลัด,กองคลัง 

ส ำนักปลัด 

รวม 5 41.66 33,000 47.14  

9. ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 

    9.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป 

    9.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 

 

7 

1 

 

87.50 

33.33 

 

66,100 

53,000 

 

75.64 

37.73 

 

ส ำนักปลัด,กองคลัง 

กองช่ำง 

รวม 8 72.72 119,110 56.68  

10. ครุภัณฑ์กำรศกึษำ 

    10.1 แผนงำนกำรศึกษำ 

 

2 

 

 100.00 

 

34,950 

 

69.90 

 

ส ำนักปลัด 

รวม 2 100.00 34,950 69.90  

11. ครุภัณฑ์กฬีำ 

    11.1 แผนงำนกำรศึกษำ  

             ศำสนำ วัฒนธรรม 

             และนันทนำกำร 

 

1 

 

25.00 

 

99,500 

 

30.15 

 

ส ำนักปลัด 

รวม 1 25.00 99,500 30.15  

12. ครุภัณฑ์กอ่สร้ำง 

    12.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 

 

2 

 

50.00 

 

22,500 

 

45.00 

 

กองช่ำง 

รวม 2 50.00 22,500 45.50  

รวมทั้งสิ้น 70 19.39 13,943,506 16.58  
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2. แบบ ผด. 02  

แบบ ผด. 02 เป็นแบบบัญชจี ำนวนโครงกำรพัฒนำทอ้งถิ่น กจิกรรมและงบประมำณ 

บัญชจี ำนวนโครงกำรพัฒนำทอ้งถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562 

เทศบำลต ำบลคลองปรำบ 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

   1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงกำร รำยละเอยีด              

ของกิจกรรม 

ท่ีเกิดขึ้นจำก 

โครงกำร 

งบ 

ประมำณ 

(บำท) 

สถำนท่ี

ด ำเนนิ 

กำร 

หนว่ย 

งำนรับ 

ผิดชอบ

หลัก 

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  

1 

 

โครงกำรก่อสร้ำง

รำงระบำยน้ ำ คสล.  

พร้อมฝำปิดบริเวณ

ทำงเขำ้วัดถ้ ำขรม 

หมูท่ี่ 1  

ต.คลองปรำบ 

อ.บ้ำนนำสำร 

จ.สุรำษฎร์ธำน ี

กว้ำง 0.50 เมตร  

ลึก 1.00 เมตร 

ระยะทำง 234 เมตร 

รำยละเอยีดตำมแบบ

แปลนท่ีเทศบำลต ำบล 

คลองปรำบก ำหนด

ปรำกฏในแผนพัฒนำ

ท้องถิ่นส่ีปี (๒๕๖๑ -

๒๕๖๔) เพิ่มเตมิ

เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 

1/2561 หนำ้ 14 

ล ำดับท่ี 1 

 

1,080,000 ม.1 กองช่ำง             

 

2 โครงกำรเรียงหิน

ป้องกันตลิ่งบริเวณ  

เหนอืฝำยหนำ้นบ

คลองขรม หมูท่ี่ ๔ 

บ้ำนหนองม่วง 

ต.คลองปรำบ 

อ.บ้ำนนำสำร 

จ.สุรำษฎร์ธำน ี

ระยะทำง 25๐ เมตร 

รำยละเอยีดตำมแบบ

แปลนท่ีเทศบำลต ำบล 

คลองปรำบก ำหนด 

ปรำกฏในแผนพัฒนำ

ท้องถิ่นส่ีปี (๒๕๖๑ -

๒๕๖๔) เพิ่มเตมิ

เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 

1/2561 หนำ้  14 

ล ำดับท่ี 2 

 

 

 

321,000 ม.4 กองช่ำง             
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๓ โครงกำรก่อสร้ำง

ถนน คสล.สำย  

ซอยโกฉ้วน –  หนอง

ประปำ หมู่ท่ี 5 

บ้ำนครีีรำษฎร์  

ต.คลองปรำบ 

อ.บ้ำนนำสำร 

จ.สุรำษฎร์ธำน ี

 

 

กว้ำง 5 เมตร   

หนำ 0.15 เมตร 

ระยะทำง  350 

เมตร รำยละเอยีด

ตำมแบบแปลน       

ท่ีเทศบำลต ำบล 

คลองปรำบก ำหนด 

ปรำกฏในแผนพัฒนำ    

ท้องถิ่นส่ีปี (๒๕๖๑ -

๒๕๖๔) เพิ่มเตมิ

เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 

1/2561 หนำ้ที่ 15 

ล ำดับท่ี 3  

 

1,200,000 ม.5 กองช่ำง       

 

      

 รวม 3 โครงการ  2,601,000               
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   1.2 แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 

ท่ี โครงกำร รำยละเอยีด              

ของกิจกรรม 

ท่ีเกิดขึ้นจำก 

โครงกำร 

งบ 

ประมำณ 

(บำท) 

สถำนท่ี

ด ำเนนิ 

กำร 

หนว่ย 

งำนรับ 

ผิดชอบ

หลัก 

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  

1 

 

โครงกำรปรับปรุง

ทำงเท้ำบริเวณรอบ

สนำมฟุตบอลหนำ้

ส ำนักงำนเทศบำล

ต ำบลคลองปรำบ 

ปรับปรุงทำงเท้ำพื้นท่ี 

340.20 ตำรำงเมตร  

รือ้ถอนตัวหนอนพื้นท่ี 

340.20 ตำรำงเมตร 

งำนถมทรำยบดอัด 

หนำ 0.05 เมตร 

งำนเทคอนกรีตปรับ 

ระดับหนำ 0.05 เมตร 

งำนปูแผ่นยำง

สังเครำะห์พืน้ท่ี 

340.20 ตำรำงเมตร 

งำนซ่อมแซมที่พัก

นักกีฬำ 2 ชุดรำยละ 

เอยีดตำมแบบแปลนท่ี

เทศบำลต ำบลคลอง

ปรำบก ำหนดปรำกฏ

ในแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ี

ปี (๒๕๖๑ -๒๕๖๔) 

เพิ่มเตมิเปลี่ยนแปลง 

ครัง้ท่ี 1/2561  

หนำ้ 17 ล ำดับท่ี 1 

621,000 ม.2 กองช่ำง             

 

2 โครงกำรปรับปรุง

ลำนกีฬำหมู่บ้ำน 

หมูท่ี่ 3  

บ้ำนคลองปรำบ 

ต.คลองปรำบ 

อ.บ้ำนนำสำร 

จ.สุรำษฎร์ธำน ี

ขนำดพื้นท่ี 700 

ตำรำงเมตร 

รำยละเอยีดตำมแบบ

แปลนท่ีเทศบำลต ำบล 

คลองปรำบก ำหนด 

ปรำกฏในแผนพัฒนำ

ท้องถิ่นส่ีปี (๒๕๖๑ -

๒๕๖๔) เพิ่มเตมิ

เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 

1/2561 หนำ้  17 

ล ำดับท่ี 2 

500,000 ม.3 กองช่ำง             

 รวม  2 โครงการ  1,121,000               
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3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 

  3.๑ แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน 

 

ท่ี โครงกำร รำยละเอยีด          

ของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น

จำกโครงกำร 

งบ 

ประมำณ 

(บำท) 

สถำนท่ี

ด ำเนนิ 

กำร 

หนว่ย 

งำนรับ 

ผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 

2561 

พ.ศ. 2562 

ต.ค 

 

พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เมย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย  

1 โครงกำรบ ำรุงและ

ส่งเสริมกำรประกอบ

อำชีพของประชำชน 

เพื่อเป็นค่ำใช้จำ่ยใน

กำรฝึกอบรมส่งเสริม

ให้ประชำชนมรีำยได้

เพยีงพอต่อกำรด ำรง 

ชวีติและสำมำรถพึ่งพำ

ตนเองได้อยำ่งยั่งยืน 

30,000 ทต.

คลอง

ปรำบ 

ส ำนัก

ปลัด 

            

๒ โครงกำรฝกึอบรมกลุ่ม

องคก์รของต ำบล

คลองปรำบ 

เพื่อเป็นค่ำใช้จำ่ยใน

กำรฝึกอบรมกลุ่ม

องคก์รต่ำงๆและกำร

ด ำเนนิงำนตำมหลัก

ปรัชญำเศรษฐกิจ

พอเพยีงในต ำบล 

คลองปรำบ 

30,000 ทต.

คลอง

ปรำบ 

ส ำนัก

ปลัด 

            

๓ โครงกำรสนับสนุน

กิจกรรมเพื่อพัฒนำ

สตรีและครอบครัว

ต ำบลคลองปรำบ 

เพือ่เป็นค่ำใชจ้่ำย 

ในกำรฝกึอบรมจัด

กิจกรรมกำรสง่เสริม

ภำวะผู้น ำแก่สตรีใน

ชุมชน และพัฒนำสตรี

ด้ำนต่ำงๆ กำรให้

ควำมรู้เพื่อกำรพัฒนำ

ครอบครัวแก่ประชำชน 

กำรป้องกันและแก้ไข

ปัญหำครอบครัว กำร

ส่งเสริมกำรจัดตัง้ศูนย ์

ให้ช่วยเหลอืส ำหรับ

นโยบำยท่ีเนน้หนัก 

และมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  

และศกึษำดูงำนนอก 

สถำนท่ี 

50,000 ทต.

คลอง

ปรำบ 

ส ำนัก

ปลัด 

            

 รวม  ๓ โครงการ  110,000               
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  3.๒ แผนงำนกำรเกษตร 

ท่ี โครงกำร รำยละเอยีด          

ของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น

จำกโครงกำร 

งบ 

ประมำณ 

(บำท) 

สถำนท่ี

ด ำเนนิ 

กำร 

หนว่ย 

งำนรับ 

ผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 

2561 

พ.ศ. 2562 

ต.ค 

 

พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เมย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย  

1 ค่ำใชจ้่ำยในกำร

ฝึกอบรมหรือสัมมนำ

ให้ควำมรู้แกเ่กษตรกร

ภำยในต ำบลคลอง

ปรำบ 

เพื่อเป็นค่ำใช้จำ่ยใน

กำรฝึกอบรมหรือ

สัมมนำให้ควำมรู้แก่

เกษตรกรภำยใน 

ต ำบลคลองปรำบ 

20,000 ทต.

คลอง

ปรำบ 

ส ำนัก

ปลัด 

            

 รวม ๑ โครงการ  2๐,๐๐๐               
 

๔. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 

  ๔.1 แผนงำนกำรศกึษำ 

 

ท่ี โครงกำร รำยละเอยีด          

ของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น

จำกโครงกำร 

งบ 

ประมำณ 

(บำท) 

สถำนท่ี

ด ำเนนิ 

กำร 

หนว่ย 

งำนรับ 

ผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 

2561 

พ.ศ. 2562 

ต.ค 

 

พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เมย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย  

1 โครงกำรกีฬำศูนย์

พัฒนำเด็กเล็ก 

ประจ ำป ี๒๕๖2 

เพื่อเป็นค่ำใช้จำ่ยของ

ศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กใน

กำรเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำ

ระหว่ำงศูนย์พัฒนำเด็ก

เล็ก ในเขตอ ำเภอบ้ำน

นำสำร 

 

๑๕,๐๐๐ ทต.

คลอง

ปรำบ 

ส ำนัก

ปลัด 

            

2 โครงกำรวันเด็ก

แห่งชำติประจ ำป ี 

๒๕๖2 

เพือ่เป็นค่ำใช้จำ่ยใน

กำรจัดกิจกรรมวันเด็ก

แห่งชำติ ประจ ำปี

งบประมำณ ๒๕๖2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕๐,๐๐๐ ทต.

คลอง

ปรำบ 

ส ำนัก

ปลัด 

            



 
 

                                                                                -11- 

 

3 โครงกำรสนับสนุน

ค่ำใชจ้่ำยในกำร

บริหำรสถำนศกึษำ 

เพื่อเป็นค่ำใช้จำ่ยใน

กำรเบิกหักผลักส่งเข้ำ

บัญชศีูนยพ์ัฒนำเด็ก

เล็ก ทต.คลองปรำบ 

ดังนี้ 

๑.ค่ำอำหำรกลำงวัน 

๒.ค่ำจัดกำรเรียนกำร 

   สอนรำยหัว 

3.ค่ำหนังสอืเรียน 

4.ค่ำอุปกรณก์ำรเรียน 

5.กิจกรรมพัฒนำ 

   ผู้เรียน 

6.ค่ำเครื่องแบบ 

   นักเรียน 

 

๓72,350 ทต.

คลอง

ปรำบ 

ส ำนัก

ปลัด 

            

4 โครงกำรอำหำรเสริม

(นม)  

เพื่อเป็นจ่ำยเป็น

ค่ำอำหำรเสริมนม 

ให้แกน่ักเรียน ดังนี ้

๑.ศพด.ทต.คลองปรำบ 

๒.โรงเรียนบ้ำนคลอง 

   ปรำบ 

 

๒37,359  ทต.

คลอง

ปรำบ 

ส ำนัก

ปลัด 

            

5 โครงกำรอุดหนุน

อำหำรกลำงวัน

โรงเรียนบ้ำน 

คลองปรำบ 

เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุน 

ค่ำอำหำรกลำงวัน

ให้แก่โรงเรียนบ้ำน

คลองปรำบ 

 

๒64,๐๐๐ ทต.

คลอง

ปรำบ 

ส ำนัก

ปลัด 

            

 รวม  5 โครงการ  938,709               
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  ๔.๒ แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชน 

 

ท่ี โครงกำร รำยละเอยีด         

ของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น

จำกโครงกำร 

งบ 

ประมำณ 

(บำท) 

สถำนท่ี

ด ำเนนิ 

กำร 

หนว่ย 

งำนรับ 

ผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 

2561 

พ.ศ. 2562 

ต.ค 

 

พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เมย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย  

1 โครงกำรป้องกันและ

แก้ไขปัญหำยำเสพติด 

เพื่อเป็นค่ำใช้จำ่ยใน

กำรจัดกิจกรรมป้องกัน

และแก้ไขปัญหำยำเสพ

ตดิในกลุ่มเสี่ยงของเด็ก

และเยำวชน ท้ังในและ

นอกสถำนศกึษำ จัด

กิจกรรมกำรบ ำบัด

ฟื้นฟูผู้ตดิ ผู้เสพยำ 

เสพติด และรวมท้ัง 

กำรสร้ำงภูมิคุม้กันใน

เยำวชนกลุ่มเสี่ยง หรือ

สนับสนุนให้หนว่ยงำน

ท่ีเกี่ยงข้องร่วมด ำเนนิ 

กำรในลักษณะ 

บูรณำกำร 

 

๖๕,000 ทต.

คลอง

ปรำบ 

ส ำนัก

ปลัด 

            

2 โครงกำรสนับสนุน

กิจกรรมของชมรม

ผู้สูงอำยุต ำบล    

คลองปรำบ 

เพื่อเป็นค่ำใช้จำ่ยใน

กำรสนับสนุนกำรจัด

กิจกรรมของชมรม

ผู้สูงอำยุต ำบลคลอง

ปรำบ ประจ ำป ี๒๕๖2 

 

๑๐๐,000 ทต.

คลอง

ปรำบ 

ส ำนัก

ปลัด 

            

3 โครงกำรสนับกิจ 

กรรมของสภำเด็ก 

และเยำวชน 

เพื่อเป็นค่ำใช้จำ่ยใน

กำรสนับสนุนกำรจัด

กิจกรรมของสภำเด็ก

และเยำวชนต ำบล

คลองปรำบ ประจ ำป ี

๒๕๖2 

 

7๐,๐๐๐ ทต.

คลอง

ปรำบ 

ส ำนัก

ปลัด 

            

 รวม  3 โครงการ  235,๐๐๐               
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  ๔.๓ แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
 

ท่ี โครงกำร รำยละเอยีด       

ของกิจกรรมท่ี

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบ 

ประมำณ 

(บำท) 

สถำนท่ี

ด ำเนนิ 

กำร 

หนว่ย 

งำนรับ 

ผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 

2561 

พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เมย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย  

1 โครงกำรค่ำใชจ่่ำยในกำร

แข่งขันกีฬำ 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยใน

โครงกำรแข่งขันกีฬำ

ประจ ำปี 2562 

และกำรเข้ำร่วมกำร

แข่งขันกีฬำระหว่ำง

หนว่ยงำน 

๓20,000 ทต. 

คลอง

ปรำบ 

ส ำนัก

ปลัด 

            

2 โครงกำรจัดกจิกรรมวัน

เข้ำพรรษำ ประจ ำป ี 

๒๕๖2 

เพื่อเป็นค่ำใชจ้่ำย

ต่ำงๆ ในกำรจดั

กิจกรรมวันเข้ำ 

พรรษำประจ ำป ี

๒๕๖2 

๓0,000 ทต.    

คลอง

ปรำบ 

ส ำนัก

ปลัด 

            

3 โครงกำรจัดกจิกรรมวัน

สงกรำนตแ์ละวัน

ผู้สูงอำยุแหง่ชำติ 

ประจ ำป ี๒๕๖2 

เพื่อเป็นค่ำใช้จำ่ย

ตำ่งๆ ในกำรจดั

กิจกรรมวัน

สงกรำนต์ และวัน

ผู้สูงอำยุแหง่ชำติ

ประจ ำป ี๒๕๖2 

๕0,000 ทต.    

คลอง

ปรำบ 

ส ำนัก

ปลัด 

            

4 โครงกำรจัดกจิกรรมวัน

ส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปี

ใหม ่ประจ ำป ี๒๕๖2 

เพื่อเป็นค่ำใช้จำ่ย

ตำ่งๆ ในกำรจดั

กิจกรรมวันส่งท้ำย 

ปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ 

ประจ ำป ี๒๕๖2 

๕0,000 ทต.    

คลอง

ปรำบ 

ส ำนัก

ปลัด 

            

๕ โครงกำรจัดกจิกรรม

ส่งเสริมประเพณท้ีองถิ่น

วันสำรทไทย (งำนเดอืน

สิบ) ประจ ำป ี2562 

เพื่อเป็นค่ำใช้จำ่ย

ตำ่งๆ ในกำรจดั

กิจกรรมสง่เสริม

ประเพณีท้องถิ่นวัน

สำรทไทย          

(งำนเดอืนสิบ) 

1๕.๐๐๐ ทต.    

คลอง

ปรำบ 

ส ำนัก

ปลัด 

            

๖ โครงกำรจัดงำนวันลอย

กระทงประจ ำปี 2561 

เพื่อเป็นค่ำใช้จำ่ย

ตำ่งๆ ในกำรจดังำน

วันลอยกระทง

ประจ ำป ีพ.ศ.๒๕๖1 

๕๐.๐๐๐ ทต.    

คลอง

ปรำบ 

ส ำนัก

ปลัด 
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7 โครงกำรกิจกรรม

คุณธรรมจรยิธรรม

ต ำบลคลองปรำบ 

ประจ ำปงีบประมำณ 

2562 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำย

ตำ่งๆ ในกำรจดั

กิจกรรมเพื่อสง่เสริม

คุณธรรมจรยิธรรม

ต ำบลคลองปรำบ 

ประจ ำปงีบประมำณ 

2562 

2๐.๐๐๐ ทต.    

คลอง

ปรำบ 

ส ำนัก

ปลัด 

            

 รวม  7  โครงการ  535,000               

 

  ๔.๔ แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 

 

ท่ี โครงกำร รำยละเอยีด         

ของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น

จำกโครงกำร 

งบ 

ประมำณ 

(บำท) 

สถำนท่ี

ด ำเนนิ 

กำร 

หนว่ย 

งำนรับ 

ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 

2561 

พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย  

๑ โครงกำรป้องกันและ

ลดอุบัตเิหตุทำงถนน

ในช่วงเทศกำลส ำคัญ

ประจ ำป ีพ.ศ. ๒๕๖2 

เพื่อเป็นค่ำใช้จำ่ย

ตำ่งๆ ในกำรด ำเนิน

โครงกำรในชว่ง

เทศกำลส่งท้ำยปีเก่ำ

ตอ้นรับปีใหม่ช่วง 

เทศกำลสงกรำนต์ 

และ เทศกำล อื่นๆ 

5.๐๐๐ 

 

 

 

ทต.    

คลอง

ปรำบ 

ส ำนักปลัด             

๒ โครงกำรพัฒนำงำน

ด้ำนกำรป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัย 

เพื่อเป็นค่ำใช้จำ่ย

ตำ่งๆ ในกำรด ำเนิน

โครงกำรพัฒนำงำน

ด้ำนกำรป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัย 

ประจ ำป ี2562 

๑๐๐.๐๐๐ 

 

 

 

ทต.    

คลอง

ปรำบ 

ส ำนักปลัด             

   

๓ โครงกำรระบบกำร 

แพทยฉ์ุกเฉิน 

เพื่อเป็นค่ำใชจ้่ำย

ตำ่งๆ ในกำรด ำเนิน

โครงกำรจัดระบบ

กำรแพทยฉ์ุกเฉิน 

เทศบำลต ำบล  

คลองปรำบ 

ประจ ำป ี2562 

216.๐๐๐ 

 

 

 

ทต.    

คลอง

ปรำบ 

ส ำนักปลัด             

 รวม  ๓ โครงการ  321,๐๐๐               
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๕. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุข 

  ๕.1 แผนงำนสำธำรณสุข 

 

ท่ี โครงกำร รำยละเอยีด  

ของกิจกรรมท่ี

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบ 

ประมำณ 

(บำท) 

สถำนท่ี

ด ำเนนิ 

กำร 

หนว่ย 

งำนรับ 

ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 

2561 

พ.ศ. 2562  

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เมย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย  

1 โครงกำรสัตว์ปลอดโรค 

คนปลอดภัยจำกโรคพิษ

สุนัขบ้ำ 

เพื่อเป็นค่ำใชจ้่ำยใน

กำรด ำเนนิโครงกำร

สัตว์ปลอดโรค คน

ปลอดภัยจำกโรคพิษ

สุนัขบ้ำ เชน่ กำร

จัดซือ้วัคซืนป้องกัน

โรคพิษสุนัขบ้ำ ค่ำ 

ตอบแทนกำรส ำรวจ

และกำรขึน้ทะเบียน

สัตว์ 

 

36,000 ทต.    

คลอง

ปรำบ 

ส ำนกัปลัด             

2 โครงกำรตำมแนวทำง

พระรำชด ำรดิ้ำน

สำธำรณสุข 

เพื่อจ่ำยเป็นเงิน

อุดหนุนให้แกค่ณะ 

กรรมกำรหมู่บ้ำน 

หมูท่ี่ 2.3.4 ในกำร

ด ำเนนิโครงกำรตำม

แนวทำงพระรำชด ำริ

ด้ำนสำธำรณสุข 

หมูบ้่ำนละ  

20.000 บำท 

 

60,000 ทต.    

คลอง

ปรำบ 

ส ำนักปลัด             

 รวม  2 โครงการ  96,๐๐๐               
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๖. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนประสิทธิภำพกำรเมอืง กำรบริหำร และพัฒนำบุคลำกร 

  6.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป 

ท่ี โครงกำร รำยละเอยีด       

ของกิจกรรมท่ี

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบ 

ประมำณ 

(บำท) 

สถำนท่ี

ด ำเนนิ 

กำร 

หนว่ย 

งำนรับ 

ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 

2561 

พ.ศ. 2562  

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เมย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย  

1 โครงกำรจัดกจิกรรม

เฉลิมพระเกยีรติ์และ

สนับสนุนโครงกำรอัน

เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้ 

จ่ำยโครงกำรเฉลิม

พระเกยีรติ์และสนับ 

สนุนโครงกำรอัน

เนื่องมำจำกพระ 

รำชด ำริต่ำงๆ 

๒๕,000 ทต.    

คลอง

ปรำบ 

ส ำนักปลัด             

๒ ค่ำใชจ้่ำยในกำรจัดงำน

วันส ำคัญทำงรำชกำร

ตำ่งๆ 

เพื่อเป็นค่ำใช้จำ่ยใน

กำรจัดงำนตำ่งๆ 

กิจกรรมในวันส ำคญั

ของทำงรำชกำร เช่น 

วันปิยะมหำรำช วัน

เฉลิมพระชนม์

พรรษำต่ำงๆ วันอ่ืนๆ 

4๐,000 ทต.    

คลอง

ปรำบ 

ส ำนักปลัด             

๓ โครงกำรค่ำใชจ้่ำยในกำร

จัดเก็บข้อมูลพืน้ฐำนของ

ท้องถิ่นเพื่อจัดท ำ

แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้ 

จ่ำยในกำรจัดเก็บ

ข้อมูลพื้นฐำนท่ีใช ้

ในกำรจัดท ำแผน 

พัฒนำทอ้งถิ่น 

๒๐,๐๐๐ ทต.    

คลอง

ปรำบ 

ส ำนักปลัด             

๔ โครงกำรค่ำใชจ้่ำยในกำร

ฝึกอบรมเพื่อกำรพัฒนำ

องคค์วำมรู้เกี่ยวกับกำร

ปฏบัิตงิำนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้ 

จ่ำยในกำรจัดเก็บ

ข้อมูลท่ีใช้ในกำร  

จัดท ำแผนพัฒนำ

ท้องถิ่น 

๔๐,๐๐๐ ทต.    

คลอง

ปรำบ 

ส ำนักปลัด             

๕ โครงกำรค่ำใชจ้่ำยในกำร

เลอืกตัง้ของเทศบำล 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้ 

จ่ำยในกำรเลอืกตัง้

ตำมท่ีคณะกรรมกำร

เลอืกตัง้ก ำหนด 

5๐,๐๐๐ ทต.    

คลอง

ปรำบ 

ส ำนักปลัด             

๖ โครงกำรปกปอ้งสถำบัน

ส ำคัญของชำต ิ

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้ 

จ่ำยในกำรจัดท ำ

โครงกำรปกปอ้ง

สถำบันส ำคัญ 

ของชำติ 

 

๒๐,๐๐๐ ทต.    

คลอง

ปรำบ 

ส ำนักปลัด             
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๗ โครงกำรส่งเสริมสนับ 

สนุนกำรจัดท ำแผนชุมชน

และกิจกรรมกำรประชุม

ประชำคมแผนชุมชน 

กำรพัฒนำผู้น ำชุมชน 

สร้ำงเครอืขำ่ยองค์กร

ชุมชน และสนับ สนุนกำร

ขับ เคลือ่นแผนชุมชน

แบบบูรณำกำร 

 

เพื่อเป็นค่ำใช้จำ่ยใน

กำรสง่เสริมสนับ 

สนุนกำรจัดท ำแผน

ชุมชนและกิจกรรม

กำรประชุมประชำ 

คมแผนชุมชน กำร

พัฒนำผู้น ำชุมชน 

สร้ำงเครอืขำ่ย

องคก์รชุมชน และ

สนับ สนุนกำรขับ 

เคลื่อนแผนชุมชน

แบบบูรณำกำร 

1๐,๐๐๐ ทต.    

คลอง

ปรำบ 

ส ำนักปลัด             

๘ โครงกำรจัดกจิกรรม 

วันเทศบำล ประจ ำป ี  

๒๕๖2 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้ 

จ่ำยในกำรจัดกิจ 

กรรมวันเทศบำล 

วันท่ี ๒๔ เมษำยน 

ของทุกปี 

๒๐,๐๐๐ ทต.    

คลอง

ปรำบ 

ส ำนักปลัด             

๙ โครงกำรพัฒนำศักยภำพ

ผู้บริหำร สมำชกิสภำ

เทศบำล พนักงำน

เทศบำล พนักงำนจ้ำง

เทศบำล ผู้น ำชุมชน   

และกลุ่มองค์กรตำ่งๆ 

เพื่อเป็นค่ำใช้จำ่ย

โครงกำรพัฒนำ

ศักยภำพผู้บริหำร 

สมำชิกสภำเทศบำล 

พนักงำนเทศบำล 

พนักงำนจ้ำง

เทศบำล ผู้น ำชุมชน   

และกลุ่มองค์กร

ตำ่งๆ  

5๐,๐๐๐ ทต.    

คลอง

ปรำบ 

ส ำนักปลัด             

๑๐ โครงกำรส่งเสริมและ

สนับสนุนกำรสร้ำงควำม

ปรองดองและสมำนฉันท์

ของคนในชำต ิ

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ

กิจกรรมกีฬำ 

นันทนำกำร เพ่ือ

สร้ำงควำมรู้สกึ 

รักสำมัคคีของ    

ประชำชนในชุมชน 

กิจกรรมอันเป็นกำร

พทัิกษรั์กษำไว้ซึ่ง

ชำติ ศำสนำ พระ 

มหำกษัตริย์ อันเป็น

ท่ียึดเหนี่ยวและเป็น

ศูนยร์วมจิตใจ 

๒๐,๐๐๐ ทต.    

คลอง

ปรำบ 

ส ำนักปลัด             
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๑๑ โครงกำรส่งเสริม

สนับสนุนกำรด ำเนนิ

กิจกรรมรักน้ ำ รักป่ำ 

รักษำแผ่นดนิ 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้ 

จ่ำยในโครงกำร

ส่งเสริมสนับสนุน

กำรด ำเนนิกิจกรรม

รักน้ ำ รักป่ำ รักษำ

แผ่นดนิ 

๑๕,๐๐๐ ทต.    

คลอง

ปรำบ 

ส ำนักปลัด             

๑๒ ค่ำใชจ้่ำยในกำรสนับ 

สนุนกำรด ำเนนิกำร 

จัดท ำระบบบัญช ี

คอมพิวเตอร์ ขององค์ 

กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(elaas) 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ

เตรียมเครื่อง

คอมพิวเตอร์ วัสดุ 

อุปกรณ ์และกำร

ปรับปรุงระบบ

อนิเตอร์เน็ต 

๔๐,๐๐๐ ทต.    

คลอง

ปรำบ 

กองคลัง             

๑๓ โครงกำรจัดเก็บภำษี

เคลื่อนท่ีประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖2 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้ 

จ่ำยโครงกำรจัดเก็บ

ภำษีเคลื่อนท่ีประจ ำ 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 

๒๕๖2 

๕,๐๐๐ ทต.    

คลอง

ปรำบ 

กองคลัง             

๑๔ โครงกำรพัฒนำประสิทธิ 

ภำพกำรบริหำรงำนคลัง 

 

เพื่อเป็นค่ำใช้จำ่ยใน

กำรพัฒนำประสิทธิ 

ภำพกำรจัดเก็บรำย 

ได้และกำรท ำหรอื

ปรับปรุงข้อมูลแผนท่ี

ภำษีและทะเบียน

ทรัพย์สนิขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๕๐,๐๐๐ ทต.    

คลอง

ปรำบ 

กองคลัง             
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๑๕ โครงกำรอุดหนุนท่ีท ำ

กำรปกครองอ ำเภอ 

บ้ำนนำสำร 

เพื่อจ่ำยเป็นเงิน

อุดหนุนให้กับท่ีท ำ

กำรปกครองอ ำเภอ

บ้ำนนำสำรในกำร

ด ำเนนิกำรกจิกรรม

งำนรำชพธีิ งำนพธีิ 

ของสถำบันและพธีิ

ทำงศำสนำในวัน

ส ำคัญของสถำบัน

และวันส ำคัญทำง

ศำสนำ 

 

24,๐๐๐ ทต.    

คลอง

ปรำบ 

ส ำนักปลัด             

 รวม  ๑5 โครงการ  ๔29,๐๐๐               
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  6.2 แผนงำนงบกลำง 

 

ท่ี โครงกำร รำยละเอยีดของกิจกรรมท่ี

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบ 

ประมำณ 

(บำท) 

สถำนท่ี

ด ำเนนิ 

กำร 

หนว่ย 

งำนรับ 

ผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 

2561 

พ.ศ. 2562  

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เมย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย  

1 เงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม 

เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบ

ให้แกก่องทุนประกันสังคม

ของพนักงำนจ้ำงเทศบำล 

80,000 ทต.

คลอง

ปรำบ 

ส ำนัก

ปลัด 

            

๒ เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ เพื่อจ่ำยเป็นเบ้ียยังชีพรำย

เดอืน ให้แกผู่้สูงอำยุต ำบล

คลองปรำบ 

๔,6๐5,2๐๐ ทต.

คลอง

ปรำบ 

ส ำนัก

ปลัด 

            

๓ เบ้ียยังชีพผู้พกิำร เพื่อจ่ำยเป็นเบ้ียยังชีพรำย

เดอืน ให้แกผู่้พิกำรต ำบล

คลองปรำบ 

931,2๐๐ ทต.

คลอง

ปรำบ 

ส ำนัก

ปลัด 

            

๔ เบ้ียยังชีพ 

ผู้ป่วยเอสด์ 

เพือ่จ่ำยให้กับผู้ป่วยเอสด์

ท่ีได้รับกำรรับรองกำรป่วย

จำกแพทย์ ต ำบลคลอง

ปรำบ 

๓๖,๐๐๐ ทต.

คลอง

ปรำบ 

ส ำนัก

ปลัด 

            

๕ เงินส ำรองจ่ำย เพื่อเป็นค่ำใช้จำ่ยกรณ ี

ฉุกเฉินท่ีมีสำธำรณภัย

ตำ่งๆ เกิดขึ้น หรือบรรเทำ

ปัญหำควำมเดือดร้อนของ 

ประชำชนเป็นสว่นรวม 

1,050,0๐๐ ทต.

คลอง

ปรำบ 

ส ำนัก

ปลัด 

            

  

๖ รำยจ่ำยตำม 

ข้อผูกพัน 

๑.เงินสมทบกองทุน

หลักประกันสุขภำพ 

๒.ค่ำใชจ้่ำยในกำร 

จัดกำรจรำจร 

๓.ค่ำบ ำรุงสมำคม 

สันนิบำตแห่งประเทศไทย 

๑๕0,683 ทต.

คลอง

ปรำบ 

ส ำนัก

ปลัด 

            

๗ เงินสมทบกองทุน

บ ำเหน็จบ ำนำญ

ข้ำรำชกำรสว่น

ท้องถิ่น 

เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบ 

กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ 

ข้ำรำชกำรสว่นท้องถิ่น 

๓54,654 ทต.

คลอง

ปรำบ 

ส ำนัก

ปลัด 

            

 รวม ๗ โครงการ  7,207,737               
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๗. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดลอ้มและทรัพยำกรธรรมชำติ 

  ๗.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป 

 

ท่ี โครงกำร รำยละเอยีด       

ของกิจกรรมท่ี

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบ 

ประมำณ 

(บำท) 

สถำนท่ี

ด ำเนนิ 

กำร 

หนว่ย 

งำนรับ 

ผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 

2561 

พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เมย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย  

1 โครงกำรสร้ำงเสริมสุข

ภำวะชุมชนสูเ่ศรษฐกิจ

พอเพยีงโดยกำรบริหำร

จัดกำรขยะในชุมชน

ประจ ำป ี๒๕๖2 

เพื่อเป็นค่ำใช้จำ่ย 

ในกำรจัดกจิกรรม 

สร้ำงเสริมสุขภำวะ

ชุมชนสู่เศรษฐกิจ

พอเพยีงโดยกำร

บริหำรจัดกำรขยะ 

ในชุมชนประจ ำป ี

๒๕๖2  

 

20,000 ทต.

คลอง

ปรำบ 

ส ำนักปลัด             

 รวม  ๑  โครงการ  ๒๐,๐๐๐               
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3. แบบ ผด. 02/1  

แบบ ผด.02/1 เป็นแบบบัญชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนนิกำรตำมโครงกำรพัฒนำทอ้งถิ่น 

บัญชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนนิกำรตำมโครงกำรพฒันำทอ้งถิ่น 

แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562 

เทศบำลต ำบลคลองปรำบ 

1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน 

   1.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป 

 

ท่ี ครุภัณฑ ์ รำยละเอยีด 

ของครุภัณฑ ์

งบ 

ประมำณ 

(บำท) 

สถำนท่ี

ด ำเนนิ 

กำร 

หนว่ย 

งำนรับ 

ผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 

2561 

พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย  

1 ท่ีวำงหนังสอืพิมพแ์ละ 

ชัน้วำงวำรสำร 

 

-รำวแขวนสำมำรถ 

  แขวนหนังสอืพิมพ ์ 

  4 ฉบับ 

-ด้ำนล่ำงมชีัน้วำง 

  วำรสำร 

 

5,000 ทต.คลอง

ปรำบ 

ส ำนัก

ปลัด 

            

2 เก้ำอี้ท ำงำน จ ำนวน 1 ตัว -เก้ำอี้ท ำจำกเหล็ก  

  บุด้วยฟองน้ ำ 

-หุ้มด้วยหนังเทียม 

-ท่ีพักแขนท ำจำก 

  พลำสตกิ 

-ขนำดไม่นอ้ยกว่ำ  

  55*454*85  

  (กว้ำง*ลึก*สูง) 

 

900 ทต.คลอง

ปรำบ 

กองคลัง             

3 ตูเ้หล็กแบบ 4 ลิน้ชัก -มหีูลิ้นชัก 

-คุณสมบัตติำม

มำตรฐำนผลิตภัณฑ ์

อุตสำหกรรม     

(มอก.) 

 

7,900 ทต.คลอง

ปรำบ 

กองคลัง             

 รวม  3  รายการ  13,800               
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   1.๒ แผนงำนกำรศึกษำ 

 

ท่ี ครุภัณฑ ์ รำยละ 

เอยีดของครุภัณฑ ์

งบ 

ประมำณ 

(บำท) 

สถำนท่ี

ด ำเนนิ 

กำร 

หนว่ย 

งำนรับ 

ผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 

2561 

พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย  

๑ โตะ๊ท ำงำนเหล็กพร้อม

กระจก จ ำนวน ๓ ตัว 

-โตะ๊ท ำงำนเหล็ก 

  ขนำด 4 ฟุต 

-ชนำดไมน่อ้ยกว่ำ  

  65*121*75  

  (กว้ำง*ยำว*สูง) 

-หนำ้โตะ๊ท ำดว้ย 

  เหล็กแผ่น 

-กระจกรองโตะ๊ท ำงำน 

 

๑6,500 ทต.คลอง

ปรำบ 

ส ำนัก

ปลัด 

(ศพด.) 

            

 

๒ เก้ำอี้ส ำนักงำน        

จ ำนวน ๓ ตัว 

-เก้ำอี้ท ำจำกเหล็ก  

  บุด้วยฟองน้ ำ 

-หุ้มด้วยหนังเทียม 

-ท่ีพักแขนท ำจำก  

  พลำสตกิ 

-ขนำดไม่นอ้ยกว่ำ  

  55*454*85  

  (กว้ำง*ลึก*สูง) 

 

๒,๗๐๐ ทต.คลอง

ปรำบ 

ส ำนัก

ปลัด 

(ศพด.) 

            

 รวม  2  รายการ  19,200               
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๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

   1.1  แผนงำนบริหำรท่ัวไป 

 

ท่ี ครุภัณฑ ์ รำยละเอยีดของครุภัณฑ์ งบ 

ประมำณ 

(บำท) 

สถำนท่ี

ด ำเนนิ 

กำร 

หนว่ย 

งำนรับ 

ผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 

2561 

พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย  

1 คอมพิวเตอร์ note book  

จ ำนวน ๑ เครื่อง 

เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อ

คอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก 

รำยละเอยีดคุณลักษณะ

ตำมเทศบัญญัติ

งบประมำณรำยจำ่ย

ประจ ำป ี2562 

๑๖,000 ทต.คลอง

ปรำบ 

ส ำนัก

ปลัด 

            

 

๒ คอมพิวเตอร์ all ln one

ส ำหรับงำนส ำนักงำน 

จ ำนวน 1 เครื่อง 

เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อ

คอมพิวเตอร์ส ำหรับ 

งำนส ำนักงำน 

รำยละเอยีดคุณลักษณะ

ตำมเทศบัญญัติ

งบประมำณรำยจำ่ย

ประจ ำป ี2562 

17,000 ทต.คลอง

ปรำบ 

ส ำนัก

ปลัด 

            

 

๓ เครื่องส ำรองไฟฟำ้ 

ขนำด ๘๐๐ VA  

จ ำนวน 1 ตัว 

๑. มกี ำลังไฟฟำ้ด้ำนนอก

ไมน่อ้ยกว่ำ ๘๐๐ VA 

(๔๘๐ Watts) จ ำนวน ๓ 

ตัว ตัวละ ๒,5๐๐ บำท 

๒. สำมำรถส ำรองไฟฟำ้

ได้ไม่น้อยกวำ่ ๑๕ นำที 

2,5๐๐ ทต.คลอง

ปรำบ 

ส ำนัก

ปลัด 

            

 

4 เครื่องพิมพช์นิดเลเซอร์ 

หรือ led ขำวด ำชนิด 

network แบบท่ี 1 

จ ำนวน 1 เครื่อง 

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ

เครื่องพิมพช์นิดเลเซอร์ 

หรือ led ขำวด ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ชนิด network แบบท่ี 1 

รำยละเอยีดคุณลักษณะ

ตำมเทศบัญญัติ

งบประมำณรำยจำ่ย

ประจ ำป ี2562 

 

 

 

7,900 ทต.คลอง

ปรำบ 

กองคลัง             
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5 คอมพิวเตอร์ all ln one

ส ำหรับงำนส ำนักงำน 

จ ำนวน 1 เครื่อง 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ

เครื่องคอมพวิเตอร์

ส ำหรับงำนส ำนักงำน 

รำยละเอยีดคุณลักษณะ

ตำมเทศบัญญัติ

งบประมำณรำยจำ่ย

ประจ ำป ี2562 

17,000 ทต.คลอง

ปรำบ 

กองคลัง             

 

6 เครื่องส ำรองไฟฟำ้ 

ขนำด ๘๐๐ VA  

จ ำนวน 1 ตัว 

๑. มกี ำลังไฟฟำ้ด้ำนนอก

ไมน่อ้ยกว่ำ ๘๐๐ VA 

(๔๘๐ Watts)  

๒. สำมำรถส ำรองไฟฟำ้

ได้ไม่น้อยกวำ่ ๑๕ นำที 

2,5๐๐ ทต.คลอง

ปรำบ 

กองคลัง             

 

7 เครื่องสแกนเนอร์

ส ำหรับงำนเอกสำร

ท่ัวไป จ ำนวน 1 เครื่อง 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ

เครื่องสแกนเนอร์ส ำหรับ

งำนเอกสำรท่ัวไป 

รำยละเอยีดคุณลักษณะ

ตำมเทศบัญญัติ

งบประมำณรำยจำ่ย

ประจ ำป ี2562 

 

3,200 ทต.คลอง

ปรำบ 

กองคลัง             

 

 รวม 7 รายการ  66,100               

    

   1.๒ แผนงำนเคหะและชุมชน 

 

ท่ี ครุภัณฑ ์ รำยละ 

เอยีดของครุภัณฑ ์

งบ 

ประมำณ 

(บำท) 

สถำนท่ี

ด ำเนนิ 

กำร 

หนว่ย 

งำนรับ 

ผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 

2561 

พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย  

1 เครื่องพิมพช์นิดเลเซอร์ 

หรือ led ขำวด ำชนิด 

network ส ำหรับ

กระดำษ  A 3 

จ ำนวน 1 เครื่อง 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ

เครื่องพิมพช์นิดเลเซอร์ 

หรือ led ขำวด ำ ชนิด 

network ส ำหรับ 

กระดำษ A 3 

 

53,000 ทต.คลอง

ปรำบ 

กองช่ำง             

 

 รวม  1  โครงการ  53,000               
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3. ประเภทครุภัณฑ์กำรศึกษำ 

   1.1  แผนงำนกำรศึกษำ 

 

ท่ี ครุภัณฑ ์ รำยละเอยีดของครุภัณฑ์ งบ 

ประมำณ 

(บำท) 

สถำนท่ี

ด ำเนนิ 

กำร 

หนว่ย 

งำนรับ 

ผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 

2561 

พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย  

1 โตะ๊นักเรียนอนุบำล เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ 

โตะ๊นักเรียนอนุบำล 

จ ำนวน ๑2 ตัวๆ ละ 

1,600 บำท 

 

15,750 ทต.คลอง

ปรำบ 

ส ำนัก

ปลัด 

(ศพด.) 

            

 

๒ เก้ำอี้นักเรียนอนุบำล 

จ ำนวน 45 ตัว 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ 

เก้ำอี้นักเรียนอนุบำล 

จ ำนวน 45 ตัว ๆ ละ 

350 บำท 

 

19,200 ทต.คลอง

ปรำบ 

ส ำนัก

ปลัด 

(ศพด.) 

            

 

 รวม  2 โครงการ  34,950               

 

4. ประเภทครุภัณฑ์กีฬำ 

   1.1  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

 

ท่ี ครุภัณฑ ์ รำยละเอยีดของครุภัณฑ์ งบ 

ประมำณ 

(บำท) 

สถำนท่ี

ด ำเนนิ 

กำร 

หนว่ย 

งำนรับ 

ผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 

2561 

พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย  

1 เครื่องออกก ำลังกำย

กลำงแจ้ง 

จัดซือ้เครื่องออกก ำลัง

กำยกลำงแจ้ง จ ำนวน  

3 รำยกำร ดังนี ้

1.เคร่ืองออกก ำลังกำย

กล้ำมเนื้อขำ 

3.ชุดชงิช้ำ 

3.เครื่องบริหำรกรรเชียง

เครื่องเล่นชว่ยแบบเดี่ยว 

 

99,500 ทต. 

คลอง

ปรำบ 

ศพด. 

ทต.คลอง 

ปรำบ 

            

 

 รวม  ๑ โครงการ  99,5๐๐               
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5. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้ำง 

   1.1  แผนงำนเคหะและชุมชน 

 

ท่ี ครุภัณฑ ์ รำยละเอยีดของครุภัณฑ์ งบ 

ประมำณ 

(บำท) 

สถำนท่ี

ด ำเนนิ 

กำร 

หนว่ย 

งำนรับ 

ผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 

2561 

พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย  

1 ชุดเวอร์เนียร์ดิจิตอล 1.ชว่งของกำรวัด  

0-8 นิ้ว 

2.ท ำจำกวัสดุแสตนเลส 

3.มหีนำ้จอแสดงผล 

แบบ led 

4.หนว่ยวัดแสดงเป็น

มลิลเิมตรและนิ้วได้ 

 

๙,500 ทต. 

คลอง

ปรำบ 

 

กองช่ำง             

 

2 แบบหลอ่ตัวอยำ่ง

คอนกรีตทรงลูกบำศก์ 

1.แบบหลอ่คอนกรีตทรง

ลูกบำศก์ ขนำด 

150*150*150  

2.ท ำด้วยเหล็กหลอ่ ด้ำน

ในใสเรียบ มีควำมหนำ

ไมน่อ้ยกว่ำ 10 มม. 

3.สำมำรถแยกออกได้

และประกอบกันได้สนทิ 

อุปกรณป์ระกอบด้วย 

1.แบบหลอ่คอนกรีตทรง

ลูกบำศก์ จ ำนวน 3 ลูก 

2.เหล็กกระทุ้งตัวอยำ่ง 

จ ำนวน 1 อัน 

 

13,000 ทต. 

คลอง

ปรำบ 

กองช่ำง             

 รวม  2 โครงการ  22,5๐๐               

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


