
ส่วนที่  1   

บทน า 

1.1  บทน า 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.25๖๐  ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญกับการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย   
การปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ  
นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  
ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างขวางขึ้น  ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการ
สาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลมาก 

เทศบาลต าบลปรางหมู่  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เป็นแผนที่ก าหนดยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนาเทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 5 ปี(25๖๑ – ๒๕๖5) 
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 ซึ่งเชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดท า
งบประมาณประจ าปี   เนื่องจากมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นส าหรับ
งบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผน
ของเทศบาล พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  เทศบาลต าบลปรางหมู่โดยคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปรางหมู่และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลปรางหมู่ จึงได้จัดท าแผนด าเนินงาน
ประจ าปี พ.ศ.25๖3 ตามรูปแบบที่ก าหนด  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลปรางหมู่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖4  คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนการพัฒนาเทศบาลต าบลปรางหมู่ มุ่งหวังว่าแผนการด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการ
พัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น เพ่ือให้แนวทางในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของ
โครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการ
ด าเนินงาน 
 2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 3. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่มาจาก 



  3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ) 
  3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอ่ืนๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ 
(ถ้ามี) 
  3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์
ในการประสานการด าเนินงานในพ้ืนที ่  

1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น  
พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  การจัดท าแผนการด าเนินงานให้
ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น
แผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 3. แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
  

1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
1. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ 
2. มี ค ว ามสะดวก ในกา รติ ดต ามประ เ มิ นผลการน า แผน ไปปฏิ บั ติ  มี ค ว ามสะดวกและ 

มีประสิทธิภาพ 
3.  เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  ทราบถึงจ านวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5.  สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลต าบลปรางหมู ่
6.  สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่างๆตามงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้อย่างถูกต้อง 
 



 
ส่วนที่ 2  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 

 องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/
งบประมาณโดยน าเสนอ ดังนี้ 

2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 
 แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่ด าเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด หน่วยงานรับผิดชอบ 

 การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์  แผนงาน ให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจ านวนโครงการที่ด าเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จ านวน
งบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละ
ยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย  

 การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด 
และการคิดเปน็ร้อยละของงบประมาณท้ังหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 

  
2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 

  แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีล าดับที่/โครงการ/รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและ
เดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงงบประมาณ  .... ๒๕๖4 

เท.บาลต าบลปรางหมู ่
********************************** 

 

ยุทธ.าสตร/์แนวทาง 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
ร้อยละของ 

โครงการทั้งหมด 
จ านวน 

งบประมาณ 
ร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพฒันาการเพิ่มขดีความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภณัฑ์ชุมชนท้องถิ่น    

1.1  แผนงานงบกลาง 1 1.52 500,000 2.03 สป./กองช่าง 

1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 7 10.60 1,649,000 6.69 กองช่าง 

1,3  แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 3 4.55 226,700 0.92 สป. 

1.4  แผนงานการเกษตร 2 3.03 317,700 1.29 สป. 

1.5  แผนงานพาณิชย ์ 4 6.06 630,000 2.55 กองคลัง/กองช่าง 

รวม 17 25.76 3,323,400 13.48  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม 

2.1 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 4 6.06 500,000 2.03 กองการศึกษา 

รวม 4 6.06 500,000 2.03  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

3.1  แผนงานงบกลาง 5 7.58 14,558,900 59.04 สป. 

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 7.58 168,000 0.68 สป. 

3.3  แผนงานการศึกษา 10 15.15 1,801,400 7.30 กองการศึกษา 

3.4 แผนงานสาธารณสุข 5 7.58 360,000 1.46 สป. 

รวม 25 37.88 16,888,300 68.48  
 



 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงงบประมาณ  .... ๒๕๖4 
เท.บาลต าบลปรางหมู ่

********************************** 
 

ยุทธ.าสตร/์แนวทาง 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

4.1 แผนงานสาธารณสุข 3 4.54 390,000 1.58 สป./กองคลัง 

รวม 3 4.54 390,000 1.58  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแขง็และการบริหารจัดการทีด่ี 

5.1 แผนงานงบกลาง 7 10.60 1,438,000 5.83 สป. 

5.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 8 12.12 1,575,000 6.39 สป./กองคลัง 

5.3 แผนงานการศึกษา 1 1.52 125,000 0.51 กองการศึกษา 

5.4 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.52 420,000 1.70 กองช่าง 

รวม 17 25.76 3,558,000 14.43  

รวมท้ังสิ้น 66 100.00 24,659,700 100.00  

 

 

 

 

 

 

 
 



บัญชีสรุปครภุัณฑ์และงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงงบประมาณ  .... ๒๕๖4 

เท.บาลต าบลปรางหมู ่
********************************** 

 

ยุทธ.าสตร/์แนวทาง 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแขง็และการบริหารจัดการทีด่ี 

5.1 แผนงานการศึกษา 1 50.00 47,000 87.04 กองการศึกษา 

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 50.00 7,000 12.96 กองช่าง 

รวมครภุัณฑ ์ 2 100.00 54,000 100.00  

รวมท้ังสิ้น (โครงการและครุภัณฑ์) 68  24,713,700   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีจ านวนโครงการ.ัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงงบประมาณ .... 2564 

เท.บาลต าบลปรางหมู่  อ าเภอเมือง.ัทลุง  จังหวัด.ัทลุง 
 

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. 2563 พ.ศ. 2564 
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   

500,000 
 

ต าบลปรางหมู่ กองช่าง/ 
ส านักปลัดเทศบาล 

            
 

รวม 500,000               

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



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. 2563 พ.ศ. 2564 
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 ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรบัราคาได้ (ค่า K) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยงานก่อสร้างตาม

สัญญาแบบปรบัราคาได ้(ค่า K) ให้แก่

ผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบ

ปรับราคาได้ที่ท ากับเทศบาลต าบล

ปรางหมู่ 

50,000 - กองช่าง             
 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายยางโพรง – ตกวัด 
หมู่ที่ ๗,๕ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายยางโพรง - ตกวัด หมู่ที่ 
7,5 ช่วง กม.ที่ 0+685 ถึง 0+805 
ข น า ด ก ว้ า ง  6 . 0 0  เ ม ต ร  ย า ว 
120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่  

484,000 หมู่ที่ 7,5 
ต.ปรางหมู่ 

กองช่าง             

3 โครงการก่อสรา้งระบบประปา
หมู่บ้านแบบน้ าบาดาล หมู่ที ่๒  
บ้านนางเกรยีง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดความจุ 20 
ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ
หร้อมติดตั้งปั้มซัมเมิร์ส ขนาด 1.5 
แรงม้า วางท่อเมน พีวีซี  2 นิ้ว ชั้น 
8.5 มอก. ยาว 200.00 เมตร  

705,000 หมู่ที่ 2 
ต.ปรางหมู่ 

กองช่าง             

 

 

 



ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 
๒ บ้านนางเกรียง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล 
 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 42.50 
เมตร (หรือให้ได้ปริมาณน้ าไมน่อ้ย
กว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) 

139,000 หมู่ที่ 2 
ต.ปรางหมู่ 

กองช่าง             

5 โครงการปรับปรุงยกระดับถนน
สายโคกมะปราง หมู่ที่ ๔ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงยกระดับถนน
สายโคกมะปราง  
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 
150.00 เมตร ถมวัสดุคัดเลือกหนา 
0.30 เมตร ถมวัสดุหินคลุกทับหน้า
หนา 0.15 เมตร พร้อมปรับเกลี่ย 
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
170.00 เมตร  ถมวัสดุหินคลุกหนา 
0.15 เมตร พร้อมปรับเกลี่ย 

91,000 หมู่ที่ 4 
ต.ปรางหมู่ 

กองช่าง             

7 อุดหนุนการไฟฟาูส่วนภูมิภาค
จังหวัดพัทลุง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ า แรงสูง และไฟฟูา
สาธารณะในเขตพื้นที่ต าบลปรางหมู่ 

180,000 ต.ปรางหมู่ กองช่าง             

รวม 1,649,000               

 

  
 
 
 
 
 
 
 



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. 2563 พ.ศ. 2564 
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 ค่าสมนาคุณวทิยากร วัสด ุ
อุปกรณ ์อาหารกลางวัน อาหารว่าง
และเครื่องดื่มฯลฯ 

35,000 นอกสถานท่ี ส านักปลดัเทศบาล             

2 โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าปูายไวนลิ   
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวสัดุ
อุปกรณ ์ ค่าจัดท าเอกสาร ค่าเครื่อง
เสียง ฯลฯ  

8,500 ต.ปรางหมู่ ส านักปลัดเทศบาล             

3 โครงการส่งเสริมและพฒันา
ศักยภาพคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ  
เช่น ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์การฝึกอบรม ค่าสถานที่   
ค่าที่พัก ค่าพาหนะ   ค่าอาหาร   
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าจัดท า
ปูายโครงการ  ค่าจัดท าปาูยศูนย์
พัฒนาฟื้นฟสู่งเสริมคุณภาพชีวติและ
อาชีพผู้สงูอายุและคนพิการต าบล 
ปรางหมู่ 

183,200 ต.ปรางหมู่ ส านักปลัดเทศบาล             

รวม 226,700               

 
 



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. 2563 พ.ศ. 2564 
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 

20,000 ต.ปรางหมู่ ส านักปลดัเทศบาล             

2 โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาเพือ่
ส่งเสริมความรู้ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการ 
เช่น ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถ  ค่า
สมนาคุณวทิยากร ค่าของสมนาคุณ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าจัดท าปูายโครงการ ค่าวสัดุและ
อุปกรณ์ และค่าใช้จา่ยอื่น 

297,700  ส านกัปลดัเทศบาล             

รวม 317,700               

 
 
 
 
 
 
 



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. 2563 พ.ศ. 2564 
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 

300,000 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             

4 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมา
บริการ เช่น ค่าสูบน้ า ค่าติดตั้ง
ประปา ค่าซ่อมแซมกิจการประปา  
ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ า 

100,000 ต.ปรางหมู่ กองช่าง             

รวม 630,000               

 
 
 
 



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. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์ต าบล
ปรางหมู่  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรม 
การตัดสิน ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจัดเตรียม
สนาม คา่จัดเตรียมสถานที่  วนัเปิด-
ปิด ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร น้ าดื่ม 
น้ าแข็ง  ของรางวัล  เงนิรางวลั ฯลฯ 

300,000 ต.ปรางหมู่ กองการศึกษา 
 

            
 

2 วัสดุกีฬา เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุกฬีา เช่น 
ลูกฟุตบอล ตะกร้อ ลูกวอลเลยบ์อล      
ตาข่าย ฯลฯ มอบให้ศูนย์กีฬาประจ า
หมู่บ้านของต าบลปรางหมู่ จ านวน  
9 หมู่บ้าน  

70,000 ต.ปรางหมู่ กองการศึกษา 
 

            

3 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 
 

            

 

 

 

 

 

 



ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  
ประจ าปี 2564 

เพื่อใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี 2564  เช่น 
ค่าอาหาร อาหารว่าง คา่เต็นท์  โต๊ะ 
เก้าอี้ ค่าจัดสถานที่ คา่วัสดุ อปุกรณ์ 
ค่าของขวัญ รางวัล ฯลฯ 

60,000 ต.ปรางหมู่ กองการศึกษา 
 

            

รวม 500,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 2563 พ.ศ. 2564 
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 

9,975,600 ต.ปรางหมู่ ส านักปลัดเทศบาล             
 

3 สนับสนนุงบประมาณให้คนพิการ เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ
รายการอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ 

4,399,300 ต.ปรางหมู่ ส านักปลัดเทศบาล             

4 สนับสนนุงบประมาณให้ผู้ป่วย
เอดส์ 

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 54,000 ต.ปรางหมู่ ส านักปลัดเทศบาล             

5 เงินสมทบเข้ากองทนุหลัก 
ประสุขภาพระดบัท้องถิ่น 

เพื่อใช้จ่ายน าส่งเงินสมทบเข้ากองทุน
ระบบหลักประกนัสุขภาพของเทศบาล
ต าบลปรางหมู่ ตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาต ิ

120,000 ต.ปรางหมู่ ส านักปลัดเทศบาล             

รวม 14,558,900               

 



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. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิัติการจิต
อาสาภัยพบิัติประจ าเทศบาล
ต าบลปรางหมู่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
จัดท าปาูยโครงการ ค่าอาหารกลางวนั 
อาหารว่าง ค่าใชจ้่ายในการจัดเตรียม
สถานที่ คา่จัดท าเอกสาร ค่าใชจ้่าย
วัสดุฝึกปฏบิัติ เช่น คา่สารเคมี
ดับเพลิง ค่าแก๊สหุงต้ม คา่น้ ามนัดีเซล 
ค่าน้ ามนัเบนซนิ และค่าใช้จา่ยอื่นที่
จ าเป็น ฯลฯ 

85,000 ต.ปรางหมู่/ 
 

ที่ว่าการอ าเภอ
เมืองพัทลุง 

ส านักปลดัเทศบาล             

 

 

 

 



ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 จัดซื้อวัสดุเคร่ืองดับเพลิง เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเคร่ืองดับเพลิง 
เช่น เครื่องดับเพลิง  ถังน้ ายาเคมี
ดับเพลิง ค่าเติมน้ ายาเคมีดับเพลิงชนิด
ต่าง ๆ ฯลฯ 

5,000 ต.ปรางหมู่ ส านักปลดัเทศบาล             

5 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิก อป
พร. ในการปฏิบัติหน้าที ่ หรือเป็น
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่เทศบาล ฯลฯ 

60,000 ต.ปรางหมู่ ส านักปลดัเทศบาล             

รวม 168,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 2563 พ.ศ. 2564 
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  
จ านวน 100 คน อัตราคนละ 20 บาท 
จ านวน 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 70 
คน 

14,000 ศพด.บ้าน
แหลมยาง
และ ศพด.วัด
ปรางหมู่นอก 

กองการศึกษา             

3 ค่าจัดการเรียนการสอน เป็นค่าใช้จา่ยในการบริหาร
สถานศึกษาศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 
บ้านแหลมยางและศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
วัดปรางหมู่นอก จัดสรรตามจ านวน
เด็กเล็กอัตราคนละ 1,700 บาท 
จ านวน 100 คน 

170,000 ต.ปรางหมู่ กองการศึกษา             

 

 

 

 



 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 70 คน 

14,000 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 70 คน 

21,000 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 70 คน 

30,100 ศพด.บ้าน
แหลมยาง
และ ศพด.วัด
ปรางหมู่นอก 

กองการศึกษา             

7 วัสดุอื่น ๆ -อาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) ให้กับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านแหลมยางและศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กวัดปรางหมู่นอก และโรงเรียน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศกึษา) 

432,300 ต.ปรางหมู่ กองการศึกษา             



 

 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 อุดหนุนส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานพทัลุง เขต 1 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนัเด็ก
เรียนระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 
6 โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) ได้แก่ โรงเรียนบ้านปรางหมู่ 
(ศรีวิทย์ศึกษา)  
 

500,000 ต.ปรางหมู่ กองการศึกษา             

9 วัดสุส านักงาน-จัดซื้อหนังสือพิมพ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์
รายวัน วารสารหรือสื่อสิ่งพิมพอ์ื่น
ให้แก่ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-9   ต าบลปรางหมู่ 

80,000 ต.ปรางหมู่ กองการศึกษา             

10 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพยส์ิน  ค่ารื้อถอนสิ่ง
ปลูกสร้างอาคาร ค่าโฆษณาและ
เผยแพร ่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบี้ย
ประกัน  ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิคดี
ตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมา
บริการ  ค่าติดตั้งไฟฟูา  ค่าติดตัง้
ประปาค่าติดตัง้โทรศัพท ์ ค่าตดิตั้ง
เครื่องรับสัญญาณต่าง 

50,000 ต.ปรางหมู่ กองการศึกษา             

รวม 1,801,400               

 
 



 
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. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการปูองกันโรคไข้เลือดออก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
ปูองกันโรคไข้เลือดออก เช่น น้ ายาพ่น
หมอกควัน สารก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
(ทรายอะเบท) ชุดพน่หมอกควัน   
ค่าจัดท าปูายโครงการ  ค่าวสัดุ 
อุปกรณ์ ฯลฯ 

30,000 ต.ปรางหมู่ ส านักปลัดเทศบาล             

2 โครงการปูองกันโรคพิษสุนัขบา้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
ปูองกันโรคพิษสนุัขบา้ เช่น วัคซีน
ปูองกันโรคพิษสนุัขบา้  กระบอกฉีดยา 
เข็มฉีดยา  แอลกอฮอร์  ส าลี ค่าจัดท า
ปูายโครงการ  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ 

10,000 ต.ปรางหมู่ ส านักปลัดเทศบาล             

3 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             

 

 

 

 



 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ 
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัคร
บริบาลท้องถ่ิน ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธไิด้รับเงนิ
ค่าตอบแทน เพื่อเป็นค่าปุวยการ
ชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อ
สนับสนนุการปฏบิัติหน้าที่ในการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึง่พิง ได้แก่      
อาสาสมัครบรบิาลท้องถ่ินที่มี
ภูมิล าเนาอยู่ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงที่
ได้รับค าสั่งช่วยสนบัสนุนการปฏบิัติ
หน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงจากผูบ้ริหารท้องถิ่นฯลฯ 

120,000 ต.ปรางหมู่ ส านักปลัดเทศบาล             

5 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ เช่น ถุงมือ น้ ายา
ดับเพลิง และเคมีภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ 
 

20,000 ต.ปรางหมู่ ส านักปลัดเทศบาล             

รวม 360,000               

  



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. 2563 พ.ศ. 2564 
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 

320,000 ต.ปรางหมู่ ส านักปลัดเทศบาล             
 

2 โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บ
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยหรือสิ่ง
ปฏิกูล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาเอกชนจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยหรือ 
สิ่งปฏิกูล 

50,000 ต.ปรางหมู่ กองคลัง             

3 โครงการส่งเสริมการจัดท าชุมชน
ปลอดขยะต าบลปรางหมู่ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมให้
ความรู้การจัดการขยะ การรณรงค์การ
คัดแยกขยะและการก าจัดขยะตัง้แต่
ต้นทาง ได้แก ่ ค่าอาหาร  อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าจัดท าปูายรณรงค ์ 
ค่าจัดท าปูายโครงการ  ค่าวสัด ุ 
อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ 

20,000 ต.ปรางหมู่ ส านักปลัดเทศบาล             

รวม 390,000               

 
 
 
 
 



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 
รับผดิชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 

140,000 ต.ปรางหมู่ ส านักปลดัเทศบาล             

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

140,000 ต.ปรางหมู่ ส านักปลดัเทศบาล             

4 ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาล 
แห่งประเทศไทย   

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาล 
แห่งประเทศไทย 

35,000 ต.ปรางหมู่ ส านักปลดัเทศบาล             

5 เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)   

เพื่อใช้จ่ายน าส่งเงินสมทบกองทนุ
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

380,000 ต.ปรางหมู่ ส านักปลดัเทศบาล             

  



ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 เงินสมทบกองทนุทดแทน เพื่อน าจ่ายเงินสมทบกองทุนเงนิ
ทดแทน ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สดุ ที่ มท  
0808.2/ว 4172 ลงวันที ่24 ธันวาคม
2561 เร่ือง การตั้งงบประมาณเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน (ฉบับที ่2) พ.ศ.2561 การ
น าสง่เงินสมทบกองทุนเงนิทดแทนเป็น
รายป ีในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้าง
โดยประมาณทั้งป ี

10,000 ต.ปรางหมู่ ส านักปลดัเทศบาล             

7 เงินช่วยพิเศษ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือส าหรับ
ช่วยเหลือค่าท าศพ พนักงาน เจ้าหน้าที่
ลูกจ้าง ที่เสียชีวิตระหว่างรับราชการ 

10,000 ต.ปรางหมู่ ส านักปลดัเทศบาล             

รวม 1,438,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 ี เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐ
พิธี ได้แก่ ค่าจัดซื้อธงชาติ พวงมาลาพระ
บรมสาทิสลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ 
พระฉายาลักษณ์ ค่าจัดท าพานพุ่ม ตลอด 
จนงานรับเสด็จฯ ฯลฯ ส าหรับวันส าคัญ
ต่างๆ ตามนโยบายหรือค าสั่งของอ าเภอ 
จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย รัฐบาล หรือตาม
ภารกิจอ านาจหน้าที่เช่น วันปิยมหาราช 
วั น จั ก รี  วั น เ ฉลิ มพ ระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวฯ วันเฉลิม 
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ   
พระบรมราชินี วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี 
นาถ  พระบรมราชชนนีพั นปีหลวง  
วันท้องถิ่นไทย เป็นต้น 

50,000 ต.ปรางหมู่ ส านักปลดัเทศบาล             

2 โครงการจดัเก็บภาษีนอกสถานท่ี เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าปูายโครงการ 
อาหารกลางวัน อาหารว่าง คา่จดัสถานที่  
ค่าจัดท าเอกสาร หรือเข้าร่วมกิจกรรม 
ฯลฯ 

5,000 ต.ปรางหมู่ กองคลัง             

 



ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและกฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้
ความรู้ เกี่ยวกับประชาธิปไตยและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส าหรับผู้บริหารผู
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้ างและผู้ น าชุมชน  ของ
เทศบาลต าบลปรางหมู่ เช่น ค่าปูาย
โครงการ ค่าอาหารกลางวัน อาหาร
ว่ า ง แ ละ เค รื่ อ ง ดื่ ม  ค่ า ส มน าคุ ณ
วิทยากร  ค่าจัดท าเอกสาร  ค่าวัสดุ
เครื่องเขียนต่าง ๆ ฯลฯ  

20,000               

4 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลปรางหมู่และ
นายกเทศมนตรีต าบลปรางหมู่ 

เพื่อใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป และ
เลือกตั้งซ่อม ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
เทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
พาหนะ ค่าจัดสถานที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ 

700,000 ต.ปรางหมู่ ส านักปลดัเทศบาล             

5 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ  
(เป็นโครงการต่อเนื่อง) เป็นค่าจา้ง
เหมาพนักงานออกส ารวจข้อมูล 
ภาคสนาม ตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม 
และ ป้อนข้อมูลลงเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ตั้งแต่ หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 9 ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์ฯลฯ  

35,000 ต.ปรางหมู่ กองคลัง             

 

 

 



ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 จัดซื้อวัสดุส านักงาน /วสัดุ
คอมพิวเตอร์/วัสดุไฟฟูาและวิทยุ/
วัสดุงานบา้นงานครัว/วัสดุ
ยานพาหนะและขนสง่/วัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่/วัสดุ
ก่อสร้าง/วัสดุเชื้อเพลิงและ 
หล่อลื่น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตา่ง ๆ ในการ
ด าเนินงาน คา่วัสดสุ านักงาน /วสัดุ
คอมพิวเตอร์/วัสดุไฟฟูาและวิทยุ/วัสดุ
งานบ้านงานครัว/วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง/วสัดุโฆษณาและเผยแพร่/วัสดุ
ก่อสร้าง/วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

500,000 ทต.ปรางหมู ่ ส านักปลดัเทศบาล 
/กองคลัง 

            

7 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคล  
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ควบคุม
งานก่อสร้าง และค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติ
ราชการอื่นแก่เทศบาลต าบล 

90,000 ทต.ปรางหมู ่ กองคลัง             

8 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพยส์ิน  ค่าซักฟอก  
ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าส ารวจ
ข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบยีน
สัตว ์ ค่าจ้างเหมาบริการ   ค่าติดตั้ง
ไฟฟูา ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้ง
โทรศัพท ์ค่าติดตั้งเคร่ืองรับสัญญาณ
ต่างๆ 

175,000 ทต.ปรางหมู ่ ส านักปลดัเทศบาล 
/กองคลัง 

            

รวม 1,575,000               

 



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. 2563 พ.ศ. 2564 
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 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน /วสัดุ
คอมพิวเตอร/์วัสดไุฟฟูาและวิทยุ/
วัสดุงานบ้านงานครัว/วัสดุโฆษณา
และเผยแพร/่วัสดุก่อสรา้ง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตา่ง ๆ ในการ
ด าเนินงาน คา่วัสดุส านักงาน /วสัดุ
คอมพิวเตอร/์วัสดไุฟฟูาและวิทยุ/วัสดุ
งานบ้านงานครัว/วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง/วัสดโุฆษณาและเผยแพร/่วสัดุ
ก่อสร้าง 

125,000 ทต.ปรางหมู ่ กองการศึกษา             

รวม 125,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 2563 พ.ศ. 2564 
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 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน /วสัดุ
คอมพิวเตอร/์วัสดไุฟฟูาและวิทยุ/
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง/วสัดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น/วัสดุโฆษณา
และเผยแพร/่วัสดุก่อสรา้ง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตา่ง ๆ ในการ
ด าเนินงาน คา่วัสดุส านักงาน /วสัดุ
คอมพิวเตอร/์วัสดไุฟฟูาและวิทยุ/วัสดุ
งานบ้านงานครัว/วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง/วัสดโุฆษณาและเผยแพร/่วสัดุ
ก่อสร้าง 

420,000 ทต.ปรางหมู ่ กองช่าง             

รวม 420,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการ.ัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงงบประมาณ .... 2564 
เท.บาลต าบลปรางหมู่  อ าเภอเมือง.ัทลุง  จังหวัด.ัทลุง 

 

1.  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
     1.1  แผนงานการศึกษา 

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน 

เพื่อจ่ายเป็นคา่จดัซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวม
ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบญัชีราคามาตรฐานครภุณัฑ์ของ
ส านักงบประมาณ  
1. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไมต่่ ากว่า 36,000 บีทียู 
2. ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมคา่ติดตั้ง 
3. เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท าความเย็นขนาด
ไม่เกิน  40,000 บีทีย ู ต้องได้รบัการรับรองมาตรฐานผลติภณัฑ์ 
อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟเบอร์  5 
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง
หน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงาน
เดียวกัน 
5. มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร ์
6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3)  
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว  เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศท่ีมีค่า
ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 
7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
    (1)  แบบแยกส่วน ประกอบดว้ยอุปกรณ์ ดังนี้ สวติซ ์1ตัว  
ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเ่กิน  
15 เมตร 

47,000 ทต.ปรางหมู ่ กองการศึกษา             

รวม 47,000               

แบบ ผด.02/1 



 
2. ครุภัณฑ์ส ารวจ 
          2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
    

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 ล้อวัดระยะ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อล้อวัดระยะ โครงสร้างของล้อ
ท าด้วยวสัดุพลาสติกแข็งขอบวงหุ้มด้วยยาง โครง
ด้ามท าดว้ยวัสดโุลหะพบัเก็บไดม้ีระบบเบรกควบคุม
ที่มือจับ พร้อมหูหิ้ว โครงสร้างสามารถพับคร่ึงเพื่อ
ความสะดวกในการจัดเก็บ มีขาตั้งพักเพื่อความ
สะดวกในการท างาน มีเข็มชี้จุดเร่ิมต้นการวัดระยะ 

7,000 ทต.ปรางหมู ่ กองช่าง             

รวม 7,000               

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 


