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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลปรางหมู่  อ าเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 ยุทธศาสตร์การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 

 1. ยุทธศาสตร์การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 
 1.1 แผนงานงบกลาง     

 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

1 ส ารองจ่าย 
 

เพื่ อใช้จ่ ายในกรณีจ า เป็นฉุกเฉิน   
เพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของราษฎร
ซึ่ ง ไม่มีงบประมาณตั้ งไว้ เป็นการ
เฉพาะ หรือตั้ ง ไ ว้ ไม่พอจ่ายหรือ
จ าเป็นในกิจการใดที่เทศบาลไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้ก่อน เช่น เกิดอุทกภัย 
วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า โรคติดต่อ 
ฯลฯ   

604,936 
 

ต าบลปรางหมู่ กองช่าง/ 
ส านักปลัดเทศบาล 

            
 

รวม 604,936               

 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 ยุทธศาสตร์การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 

 1. ยุทธศาสตร์การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน     

 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายตกวัด – หัวไทร 
หมู่ที่ 5 

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 

60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม

ถมหินผุยกระดับ หนา 0.60 เมตร 

ไหล่ทางตามสภาพพืน้ที่หรือมีพื้นที่ 

คสล.ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร 

ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.80 เมตร  

ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ไหล่ทางตามสภาพพืน้ที่หรือมีพื้นที่ 

คสล.ไม่น้อยกว่า 144 ตารางเมตร 

ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  

ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  

ไหล่ทางตามสภาพื้นที่หรือมีพื้นที่ คสล.

ไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร 

495,000 หมู่ที่ 5 
ต.ปรางหมู่ 

กองช่าง             
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหลักห้า - ทุ่งหมอ
ใหญ่ หมู่ที่ 7 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักห้า – ทุ่ง
หมอใหญ่ หมู่ที่ 7 ต าบลปรางหมู่ 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
138.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางตามสภาพพืน้ที่หรือมีพื้นที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 690 ตารางเมตร   

483,000 หมู่ที่ 5 
ต.ปรางหมู่ 

กองช่าง             

3 อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค
จังหวัดพัทลุง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่า่ แรงสูง และไฟฟ้า
สาธารณะในเขตพื้นที่ตา่บลปรางหมู่ 

100,000 ต.ปรางหมู่ กองช่าง             

รวม 1,078,000               
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 ยุทธศาสตร์การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 
     1. ยุทธศาสตร์การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 
     1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รวมใจ
ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ 

เพื่อใช้จ่ายเป็นใช้จา่ยตามโครงการ 
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร วัสดุ 
อุปกรณ์ อาหารกลางวัน อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าพาหนะ
ฯลฯ 

108,100 นอกสถานท่ี ส านักปลดัเทศบาล             

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดท าแผนชุมชนต าบลปรางหมู่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าป้ายไวนลิ 
ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าวสัดุ-อุปกรณ์   
ค่าอาหารกลางวนั  อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าจัดสถานที่  คา่จัดท า
เอกสาร ค่าเครื่องเสียง ฯลฯ 

10,000 ต.ปรางหมู่ ส านักปลัดเทศบาล             

3 โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่ม
สตรีต าบลปรางหมู่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการเข้าร่วม
กิจกรรมวันสตรีสากล การฝึกอบรม
และการศึกษาดูงานนอกสถานที่  เพื่อ
การพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีต าบล
ปรางหมู่  เช่น    คา่น้ าดื่ม ค่าอาหาร
กลาง  ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม ค่า
รถ ค่าที่พัก ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรมต่าง ๆ  ฯลฯ 

19,300 ต.ปรางหมู่/ 
บริเวณหน้า
ศาลากลาง 
จ.พัทลุง/ 
ศึกษาดูงาน
นอกสถานที ่

ส านักปลัดเทศบาล             

รวม 137,400               



11 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 ยุทธศาสตร์การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 
     1. ยุทธศาสตร์การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 
  1.4 แผนงานการเกษตร 
 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ
ศูนย์บริการและถา่ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบลปรางหมู่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าการพฒันาการบริหาร
จัดการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล
ปรางหมู่ เช่น คา่เบี้ยประชุม
คณะกรรมการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้
ในส านักงาน 

40,800 ต.ปรางหมู่ ส านักปลดัเทศบาล             

รวม 40,800               
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 ยุทธศาสตร์การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 
         1. ยุทธศาสตร์การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 
          1.5 แผนงานพาณิชย์ 
 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจ้างเหมาเก็บค่าน้ า 
ประปา 

จ้างเหมาเอกชนในการเก็บค่า
น้ าประปา ที่อยู่ในความรบัผิดชอบ
ของเทศบาลต าบลปรางหมู่ 

250,000 ต.ปรางหมู่ กองคลัง             
 

2 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 
เช่น ไม้ สี แปรงทาสี กระเบื้อง 
ตะปู ค้อน จอบ เสียม  ท่อน้ าและ
อุปกรณ์ประปา ฯลฯ  เพื่อใช้ใน
ส านักงานเทศบาล  หรือในความ
รับผิดชอบของเทศบาล 

150,000 ต.ปรางหมู่ กองช่าง             

3 จัดซื้อวัสดุอื่นๆ-มาตรน้ า เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุอืน่ ๆ 
เช่น มาตรวัดน้ า หรือวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ 

80,000 ต.ปรางหมู่ กองช่าง             

รวม 480,000               
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบครบวงจร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม 
         2.1 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์ตา่บล
ปรางหมู่ ครั้งที่  35 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรม 
การตัดสิน ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจัดเตรียม
สนาม คา่จัดเตรียมสถานที่  วนัเปิด-
ปิด ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร น้่าดื่ม 
น้่าแข็ง  ของรางวัล  เงนิรางวลั ฯลฯ 

300,000 ต.ปรางหมู่ กองการศึกษา 
 

            
 

2 โครงการส่งเด็กปประถมวัย นักเรียน 
เยาวชน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา  
ในระดับต่าง ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการส่ง
นักเรียน นักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬานักเรียนอ่าเภอเมืองพัทลุง เป็นค่า
ชุดนักกีฬา กรีฑา  ค่าเชา่รถรับ-ส่ง
นักกีฬา  น้า่ดื่ม  น้า่แข็ง  น้า่มันมวย 
วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการแข่งขนั ฯลฯ 

20,000 ต.ปรางหมู่ กองการศึกษา 
 

            

3 วัสดุกีฬา เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุกฬีา เช่น 
ลูกฟุตบอล ตะกร้อ ลูกวอลเลยบ์อล      
ตาข่าย ฯลฯ มอบให้ศูนย์กีฬาประจ่า
หมู่บ้านของต่าบลปรางหมู่ จ่านวน  
9 หมู่บ้าน  

70,000 ต.ปรางหมู่ กองการศึกษา 
 

            

 

 

 

 

 



14 
 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการวันกตัญญูรดน้ าขอพร
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อใช้จ่ายในการจัดกรรมวันกตญัญู
รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ เชน่ ค่าจดัเตรียม
สถานที่ คา่เช่าเตน็ท์ โตะ๊ เก้าอี้ ค่าเช่า
เครื่องเสียง  ค่าจัดพานดอกไม้  
ค่าอาหาร ค่าน้ าดื่ม ค่าน้ าแข็ง ค่า
เครื่องถวายสังฆทาน ฯลฯ 

70,000 ต.ปรางหมู่ กองการศึกษา 
 

            

5 โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  
ประจ าปี 2562 

เพื่อใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี 2562  เช่น 
ค่าอาหาร อาหารว่าง คา่เต็นท์  โต๊ะ 
เก้าอี้ ค่าจัดสถานที่ คา่วัสดุ อปุกรณ์ 
ค่าของขวัญ รางวัล ฯลฯ 

60,000 ต.ปรางหมู่ กองการศึกษา 
 

            

6 โครงการประเพณีออกพรรษาแข่ง
โพนลากพระ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดส่งโพน
เข้าร่วมการแข่งขันในงานแข่งโพน
ประจ่าปีจังหวัดพัทลุง เชน่ ค่าชดุ
นักกีฬาแข่งโพน ค่าพาหนะรับ-ส่ง 
หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง และ
ค่าจัดท่าเรือพระ เช่น คา่วัสดุ อปุกรณ์ 
ค่าจ้างช่างในการจัดทา่เรือพระ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

50,000 ต.ปรางหมู่ กองการศึกษา 
 

            

7 อุดหนุนสภาวฒันธรรมต่าบล 
ปรางหมู่   

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ด่าเนินการตามโครงการแข่งขันว่าว
ประเพณีของสภาวัฒนธรรมต่าบล
ปรางหมู่ 

30,000 ต.ปรางหมู่ กองการศึกษา 
 

            

รวม 600,000               
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   
        3.1 แผนงานงบกลาง 
 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เงินสมทบกองทนุสวสัดิการชุมชน จ่ายเป็นเงนิสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลปรางหมู่ โดยประชาชน  
ออม 1 ส่วน รัฐบาลสมทบ 1 ส่วน  
และเทศบาลสมทบ 1 ส่วน 

10,000 ต.ปรางหมู่ ส านักปลดัเทศบาล             
 

2 สนับสนนุงบประมาณให้ผู้สูงอายุ เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเงิน
อุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้าง
หลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ 

9,277,200 ต.ปรางหมู่ ส านักปลัดเทศบาล             
 

3 สนับสนนุงบประมาณให้คนพิการ เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ
รายการอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ 

4,224,000 ต.ปรางหมู่ ส านักปลัดเทศบาล             

4 สนับสนนุงบประมาณให้ผู้ป่วย
เอดส์ 

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 48,000 ต.ปรางหมู่ ส านักปลัดเทศบาล             

รวม 13,559,200               
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   
        3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าป้ายโครงการ  
ค่าเต็นท์  โตะ๊ เก้าอี้  ค่าน้ าดื่มน้ าแข็ง 
ค่าชุดปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น ค่าจัด
สถานท่ี  ค่าจัดท าเอกสาร และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น ฯลฯ 

9,000 ต.ปรางหมู่ ส านักปลดัเทศบาล             

2 โครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าป้ายโครงการ  
ค่าเต็นท์  โตะ๊ เก้าอี้  ค่าน้ าดื่มน้ าแข็ง 
ค่าชุดปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น ค่าจัด
สถานท่ี  ค่าจัดท าเอกสาร และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น ฯลฯ 

9,000 ต.ปรางหมู่ ส านักปลดัเทศบาล             

3 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร   
ค่าจัดท าป้ายโครงการ ค่าอาหาร
กลางวัน อาหารว่าง  คา่ใช้จา่ยในการ
จัดเตรียมสถานที่  คา่จัดท าเอกสาร  
และค่าใช้จา่ยอื่นที่จ าเปน็ ฯลฯ 

20,000 ต.ปรางหมู่ ส านักปลดัเทศบาล             

4 จัดซื้อวัสดุเคร่ืองดับเพลิง เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเคร่ืองดับเพลิง 
เช่น เครื่องดับเพลิง  ถังน้ ายาเคมี
ดับเพลิง ค่าเติมน้ ายาเคมีดับเพลิงชนิด
ต่าง ๆ ฯลฯ 

20,000 ต.ปรางหมู่ ส านักปลดัเทศบาล             

รวม 58,000               
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   
     3.3  แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ค่าอาหารกลางวนัเด็กนักเรียน ค่าอาหารกลางวนัเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมยาง และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปรางหมู่นอก  
จ่านวน 100 คน อัตราคนละ 20 บาท 
จ่านวน 245 วัน 

490,000 ต.ปรางหมู่ กองการศึกษา             
 

2 ค่าหนังสือเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนส าหรับ
เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมยางและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดปรางหมู่นอก จัดสรร
อัตราคนละ    200 บาท/ปี จ านวน 
60 คน 

12,000 ศพด.บ้าน
แหลมยาง
และ ศพด.วัด
ปรางหมู่นอก 

กองการศึกษา             

3 ค่าจัดการเรียนการสอน เป็นค่าใช้จา่ยในการบริหาร
สถานศึกษาศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 
บ้านแหลมยางและศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
วัดปรางหมู่นอก จัดสรรตามจ่านวน
เด็กเล็กอัตราคนละ 1,700 บาท 
จ่านวน 100 คน 

170,000 ต.ปรางหมู่ กองการศึกษา             
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 ค่าอุปกรณ์การเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน
ส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)  
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นแหลมยาง
และศูนย์พฒันาเด็กเล็กวัดปรางหมู่
นอก จัดสรรอัตราคนละ 200 บาท/ปี 
จ านวน 60 คน 

12,000 ศพด.บ้าน
แหลมยาง
และ ศพด.วัด
ปรางหมู่นอก 

กองการศึกษา             

5 ค่าเครื่องแบบนักเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน
ส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)  
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นแหลมยาง
และศูนย์พฒันาเด็กเล็กวัดปรางหมู่
นอก จัดสรรอัตราคนละ 300 บาท/ปี 
จ านวน 60 คน 

18,000 ศพด.บ้าน
แหลมยาง
และ ศพด.วัด
ปรางหมู่นอก 

กองการศึกษา             

6 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน
ส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)  
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นแหลมยาง
และศูนย์พฒันาเด็กเล็กวัดปรางหมู่
นอก จัดสรรอัตราคนละ 430 บาท/ปี 
จ านวน 60 คน 

25,800 ศพด.บ้าน
แหลมยาง
และ ศพด.วัด
ปรางหมู่นอก 

กองการศึกษา             

7 โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายเสริม
ทักษะส าหรับเด็กและเยาวชนต าบล
ปรางหมู่ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม

ค่ายเสริมทักษะส าหรับเด็กและเยาชน

ในต าบลปรางหมู่ เช่น ค่าตอบแทน

วิทยากร  ค่าเต็นท์  โต๊ะ  เก้าอี้  คา่จัด

สถานที่  คา่วัสดุอุปกรณ์   ค่าอาหาร  

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ฯลฯ   

30,000 ต.ปรางหมู่ กองการศึกษา             
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการพัฒนาเด็กรอบด้านสมดุล
และเสริมสร้างสายใยสัมพันธ์
ครอบครัว 

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่ากิจกรรมการเรียนรู้ 
ปลูกฝังจิตส่านึกพัฒนาเด็กและ 
พ่อแม่  ผู้ปกครองเพื่อเสริมสร้าง
สายใยสัมพนัธ์ครอบครัว เช่น 
ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าจัดสถานที่  
ค่าพาหนะ คา่จัดทา่เอกสาร ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

50,000 ต.ปรางหมู่ กองการศึกษา             

9 โครงการกิจกรรมค่ายกลางวัน 
(Day  Camp)  ประจา่ปี 2562 

เพื่อใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่ายกลางวัน 
(Day Camp) เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  
ค่าโต๊ะ  เก้าอี้  ค่าจัดสถานที่  ค่าวสัดุ
อุปกรณ์   ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ฯลฯ 

26,000 ต.ปรางหมู่ กองการศึกษา             

10 วัสดุอื่น ๆ -อาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) ให้กับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านแหลมยางและศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กวัดปรางหมู่นอก และโรงเรียน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านแหลมยางและโรงเรียน
บ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา)  จ านวน 
220 คน  อัตราคนละ 7.37 บาท 
จ านวน 260 วัน  

421,564 ต.ปรางหมู่ กองการศึกษา             
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 อุดหนุนส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานพทัลุง เขต 1 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนัเด็ก
เรียนระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 
6 โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) ได้แก่ โรงเรียนบ้านแหลมยาง
และโรงเรียนบา้นปรางหมู่ (ศรีวทิย์
ศึกษา) จ านวน 120 คน  อัตราคนละ 
20 บาท จ านวน 200 วัน  

480,000 ต.ปรางหมู่ กองการศึกษา             

รวม 1,735,364               
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   
         3.4 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น น้่ายาพ่น
หมอกควัน สารก่าจัดลูกน้า่ยุงลาย 
(ทรายอะเบท) ชุดพน่หมอกควัน   
ค่าจัดท่าป้ายโครงการ  ค่าวสัดุ 
อุปกรณ์ ฯลฯ 

42,000 ต.ปรางหมู่ ส านักปลัดเทศบาล             

2 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบา้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
ป้องกันโรคพิษสนุัขบา้ เช่น วัคซีน
ป้องกันโรคพิษสนุัขบา้  กระบอกฉีดยา 
เข็มฉีดยา  แอลกอฮอร์  ส่าลี ค่าจัดท่า
ป้ายโครงการ  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ 

28,000 ต.ปรางหมู่ ส านักปลัดเทศบาล             

3 โครงการส่งเสริมและพฒันา
ศักยภาพคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ 
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์การฝึกอบรม ค่าสถานที่  โต๊ะ  
เครื่องเสียง ค่าอาหาร   อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าจัดท่าป้ายโครงการ  
ค่าจัดท่าป้ายศนูย์พฒันาฟื้นฟสูง่เสริม
คุณภาพชีวิตและอาชพีผู้สงูอายแุละ
คนพิการต่าบลปรางหมู่ ฯลฯ 

60,600 ต.ปรางหมู่ ส านักปลัดเทศบาล             
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 เงินสมทบเข้ากองทนุหลัก 
ประสุขภาพระดบัท้องถิ่น 

เพื่อใช้จ่ายน่าส่งเงินสมทบเข้ากองทุน
ระบบหลักประกนัสุขภาพของเทศบาล
ต่าบลปรางหมู่ ตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาต ิ

120,000 ต.ปรางหมู่ ส านักปลัดเทศบาล             

5 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่
ที่ 1 – 9 ต าบลปรางหมู่ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-9 
ต าบลปรางหมู่เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขในพื้นที่ต าบลปรางหมู่ 
หมู่บ้านละ 20,000 บาท 

180,000 ต.ปรางหมู่ ส านักปลัดเทศบาล             

6 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ เช่น ถุงมือ น้ ายา
ดับเพลิง และเคมีภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ 
 

20,000 ต.ปรางหมู่ ส านักปลัดเทศบาล             

รวม 450,600               
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม   
          4.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ค่าธรรมเนียมการทิ้งขยะ เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่ที่ทิ้งขยะและก าจัด
ขยะตามปริมาณของขยะหรือเที่ยวต่อ
วันให้แก่ผู้รับจ้างหรือหน่วยงานราชการ 

280,000 ต.ปรางหมู่ ส านักปลัดเทศบาล             
 

2 โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บ
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยหรือสิ่ง
ปฏิกูล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาเอกชนจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยหรือ 
สิ่งปฏิกูล 

36,000 ต.ปรางหมู่ กองคลัง             

3 โครงการส่งเสริมการจัดท าชุมชน
ปลอดขยะต าบลปรางหมู่ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมให้
ความรู้การจัดการขยะ และการ
รณรงค์การคัดแยกขยะ ได้แก่  
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
จัดท าปา้ยรณรงค์ ค่าจัดท าป้าย
โครงการ   ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ 

30,000 ต.ปรางหมู่ ส านักปลัดเทศบาล             

รวม 346,000               

 
 
 
 
 



24 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี 
   5. ยุทธศาสตร์การการสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี          

5.1 แผนงานงบกลาง 
 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ประเภทค่าช าระหนี้เงินตน้ เพือ่ช าระหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทยสาขา
พัทลุง ตามโครงการก่อสร้างอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลปรางหมู่ 

723,000 ต.ปรางหมู่ ส านักปลดัเทศบาล             
 

2 ช าระดอกเบี้ย เพื่อช าระหนี้ดอกเบี้ยธนาคารกรุงไทย 
สาขาพัทลุง ตามโครงการก่อสร้าง
อาคารส านักงานเทศบาลต าบล 
ปรางหมู่ 

180,000 ต.ปรางหมู่ ส านักปลดัเทศบาล             

3 เงินสมทบเข้ากองทนุประกนัสังคม เพื่อใช้จ่ายน าส่งเงินสมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคมส่วนของนายจา้ง 
(เทศบาล) ในอัตราร้อยละ 5  ของ
ค่าจ้างที่เทศบาลจะต้องจา่ยให้แก่
พนักงานจ้างและผูดู้แลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

132,700 ต.ปรางหมู่ ส านักปลดัเทศบาล             

4 ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาล 
แห่งประเทศไทย   

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาล 
แห่งประเทศไทย 

29,300 ต.ปรางหมู่ ส านักปลดัเทศบาล             

5 เงินสมทบกองทนุบา่เหน็จบา่นาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)   

เพื่อใช้จ่ายน่าส่งเงินสมทบกองทนุ
บ่าเหน็จบา่นาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

393,000 ต.ปรางหมู่ ส านักปลดัเทศบาล             

รวม 1,458,000               
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี 
   5. ยุทธศาสตร์การการสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี 

5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ค่าใช้จา่ยในการจัดงานรฐัพิธ ี เพื่อใช้จา่ยเปน็คา่ใช้จา่ยในการจัดงานรัฐพิธ ี 
ได้แก่  ค่าจดัซื้อธงชาติ   พวงมาลา     
พระบรมสาทสิลักษณ์  คา่จัดทา่พานพุ่ม 
ตลอดจนงานรบัเสดจ็ฯ  ฯลฯ สา่หรบัวัน
ส่าคญัต่างๆ    เชน่  วันปิยมหาราช  
วันจักรี  วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว       
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินนีาถใน
รัชกาลที่ 9    วันท้องถิ่นไทย 

50,000 ต.ปรางหมู่ ส านักปลดัเทศบาล             

2 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ท้องถ่ิน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดศึกษาดูงาน
ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล พนักงานจา้งและ
ผู้น าชุมชน ของเทศบาลต าบลปรางหมู่ 
เช่น ค่าอาหารกลางวัน อาหารวา่ง 
ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถ ค่าของ
สมนาคุณในการศึกษาดูงาน 

ค่าวิทยากร ค่าจัดท าเอกสาร คา่วัสดุ
เครื่องเขียนต่าง ๆ ฯลฯ  

180,000 นอกสถานที ่ ส านักปลดัเทศบาล             
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการจดัเก็บภาษีนอกสถานท่ี เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท่าป้ายโครงการ 
อาหารกลางวัน อาหารว่าง คา่จดั
สถานที่  คา่จัดทา่เอกสาร หรือเข้าร่วม
กิจกรรม ฯลฯ 

5,000 ต.ปรางหมู่ กองคลัง             

4 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลตา่บลปรางหมู่และ
นายกเทศมนตรีต่าบลปรางหมู ่

เพื่อใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป และเลือกตั้ง
ซ่อม ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล เช่น 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าจัดสถานที่ในการ
เลือกตั้ง ฯลฯ 

430,000 ต.ปรางหมู่ ส านักปลดัเทศบาล             

5 โครงการจัดท่าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดท่าแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ คา่จ้าง
เหมาปรับปรุงแผนที่แม่บท  ค่าจ้าง
พนักงานออกส่ารวจข้อมูล ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จา่ยอื่นที่เก่ียวข้อง
เพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได ้

50,000 ต.ปรางหมู่ กองคลัง             

6 จัดซื้อวัสดุส่านักงาน /วสัดุ
คอมพิวเตอร์/วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ/
วัสดุงานบา้นงานครัว/วัสดุ
ยานพาหนะและขนสง่/วัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่/วัสดุ
ก่อสร้าง/วัสดุเชื้อเพลิงและ 
หล่อลื่น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตา่ง ๆ ในการ
ด่าเนินงาน คา่วัสดสุ่านักงาน /วสัดุ
คอมพิวเตอร์/วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ/วัสดุ
งานบ้านงานครัว/วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง/วสัดุโฆษณาและเผยแพร่/วัสดุ
ก่อสร้าง 

515,000 ทต.ปรางหมู ่ ส านักปลดัเทศบาล 
/กองคลัง 

            

รวม 1,230,000               
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี 
   5. ยุทธศาสตร์การการสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี 
     5.3 แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดซื้อวัสดสุ่านักงาน /วสัดุ
คอมพิวเตอร/์วัสดไุฟฟ้าและวิทยุ/
วัสดุงานบ้านงานครัว/วัสดุโฆษณา
และเผยแพร/่วัสดุก่อสรา้ง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตา่ง ๆ ในการ
ด่าเนินงาน คา่วัสดุส่านักงาน /วสัดุ
คอมพิวเตอร/์วัสดไุฟฟ้าและวิทยุ/วัสดุ
งานบ้านงานครัว/วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง/วัสดโุฆษณาและเผยแพร/่วสัดุ
ก่อสร้าง 

220,000 ทต.ปรางหมู ่ กองการศึกษา             

รวม 220,000               
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี 
   5. ยุทธศาสตร์การการสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี 
       5.4 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดซื้อวัสดสุ่านักงาน /วสัดุ
คอมพิวเตอร/์วัสดไุฟฟ้าและวิทยุ/
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง/วสัดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น/วัสดุโฆษณา
และเผยแพร/่วัสดุก่อสรา้ง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตา่ง ๆ ในการ
ด่าเนินงาน คา่วัสดุส่านักงาน /วสัดุ
คอมพิวเตอร/์วัสดไุฟฟ้าและวิทยุ/วัสดุ
งานบ้านงานครัว/วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง/วัสดโุฆษณาและเผยแพร/่วสัดุ
ก่อสร้าง 

410,000 ทต.ปรางหมู ่ กองช่าง             

รวม 410,000               
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เทศบาลต าบลปรางหมู่  อ าเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 

 
1.  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ ครุภณัฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

1 ตู้เก็บเอกสาร เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
ชนิดบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต 
จ านวน 2 ตัว 

11,000 ทต.ปรางหมู ่ กองช่าง             
 

รวม 11,000               

  

แบบ ผด.02/1 
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2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
         2.1 แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สา่หรับงาน
ส่านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ่านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน       
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่
น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จา่นวน 1 หน่วย 
2)  มีหน่วยความจ่าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
3)  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA 
หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  หรือชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ่านวน  
1 หน่วย 
4)  มี DVD-RW หรือดีกว่า จ่านวน 1 หน่วย 
5)  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ่านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
6)  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB  2.0 หรือ
ดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
7)  มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
8)  มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio 
ไม่น้อยกว่า 600:1  และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว 
จ่านวน 1 หน่วย 

16,000 ทต.ปรางหมู ่ กองการศึกษา             
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ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จ านวน 1 
เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน 
1) แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต 
2) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200  
x 1,200 dpi 
3) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 20 
หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
4) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้า 
ต่อนาท ี (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm) 
5) มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
6) ถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
7) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ 
Custom 

4,300 ทต.ปรางหมู ่ กองการศึกษา             

รวม 20,300               
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          2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
    

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สา่หรับงาน
ส่านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ่านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน       
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่
น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จา่นวน 1 หน่วย 
2)  มีหน่วยความจ่าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
3)  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA 
หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  หรือชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ่านวน  
1 หน่วย 
4)  มี DVD-RW หรือดีกว่า จ่านวน 1 หน่วย 
5)  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ่านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
6)  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB  2.0 หรือ
ดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
7)  มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
8)  มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio 
ไม่น้อยกว่า 600:1  และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว 
จ่านวน 1 หน่วย 

16,000 ทต.ปรางหมู ่ กองช่าง             
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ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 มอนิเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED 
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จ านวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน       
1) มีขนาดไม่น้อยกว่า  19 น้ิว 
2) รองรับความละเอยีดการแสดงผลไม่น้อยกว่า    

1,366 x 768 Pixel 
3) มี Refresh  Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz 
4) มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 

8,000 ทต.ปรางหมู ่ กองการศึกษา             

รวม 24,000               
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3. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
    3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เรือพลาสติก เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเรือพลาสติก จ่านวน 6 ล่า  
คุณลักษณะพื้นฐาน       
1) ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 120 x ยาว 370 x ลึก 50 

 เซนติเมตร   
2) ขนาดบรรทุก 4 - 5 คน 
3) รูปแบบทรงเรือแบบหัวแหลม ท้ายตัด ตัวเรือผลิต 
   จากพลาสติก (ภายในฉีดโฟม) 
4) พ่นตราสัญลักษณเ์ทศบาลต่าบลปรางหมู่ ขนาด 

 ไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร 
 

171,000 ทต.ปรางหมู ่ ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

            

รวม 171,000               

 


