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ส่วนที่ ๑ บทน า 

 

 เพื่อให้กำรพัฒนำต ำบลคลองปรำบเป็นไปตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ได้วำงไว้  และ

ให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ซึ่งก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำย

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. ๒๕๖1 
 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

  ๑. เพื่อแสดงถึงรำยละเอียดของแผนงำน/โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมกำรพัฒนำที่

ด ำเนนิกำรจริงทั้งหมดในพืน้ที่ขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณนั้นเพื่อให้แนวทำง

ในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำก

ขึ้น ลดควำมซ้ ำซ้อนของโครงกำร มีกำรประสำนและบูรณำกำรท ำงำนกับหน่วยงำนและจ ำแนก

รำยละเอียดต่ำงๆ ของแผนงำน/โครงกำร ในแผนกำรด ำเนินงำน 

  ๒. เพื่อเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถิ่น เพื่อควบคุมกำร

ด ำเนนิงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม และมีประสทิธิภำพ 

  ๓. เพื่อก ำหนดรำยละเอียดของโครงกำร /กิจกรรมกำรพัฒนำที่ด ำเนินกำรในพื้นที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำ ที่จะบรรจุในแผนกำรด ำเนินงำนจะมี

ที่มำจำก 

   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

พิจำรณำเห็นว่ำจะเกิดประโยชนใ์นกำรประสำนกำรด ำเนินงำนในพื้นที่ 
 

ขั้นตอนในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 5 ข้อ 27 แผนกำร

ด ำเนินงำนให้จัดท ำแล้วเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 

งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม งบประมำณจำกเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงำนและโครงกำรจำก

หนว่ยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่นๆ ที่ต้องด ำเนินกำรในพื้นที่องค์กร

ปกครองสง่วนท้องถิ่นในปีงบประมำรนัน้ๆ แผนกำรด ำเนินงำนมขีั้นตอนกำรด ำเนินกำรดังนี ้  

 1. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลคลองปรำบ รวบรวม

แผนงำน/โครงกำรพัฒนำของเทศบำล หนว่ยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำน

อื่นๆ ที่ตอ้งกำรด ำเนินกำรในพื้นที่ของเทศบำลต ำบลคลองปรำบ 

 2. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลคลองปรำบ จัดท ำ

ร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนโดยพิจำรณำ แผนงำน/โครงกำร ของเทศบำลต ำบลคลองปรำบ และหน่วยงำน

ต่ำงๆ 

  

 

 



 
 

-3- 

 

3. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลคลองปรำบ น ำร่ำง

แผนกำรด ำเนินงำนเสนอต่อคณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลคลองปรำบ 

  4. คณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลคลองปรำบพิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน

แล้วเสนอผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อประกำศใช้แผนด ำเนนิงำน 

  5. ประกำศเป็นแผนกำรด ำเนินงำนโดยให้ปิดประกำศแผนด ำเนินงำนภำยในสิบห้ำวัน 

นับแต่วันที่ประกำศ เพื่อให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันและต้องปิดประกำศไว้อย่ำงนอ้ยวัน 
 

ประโยชน์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

1. แผนกำรด ำเนินงำนเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรบริหำรงำน เพรำะเป็นเอกสำรที่ระบุ

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมทั้งหมด ที่จะด ำเนินกำรจริงในปีงบประมำณนั้น จึงเป็นแนวทำงในกำร

ด ำเนนิงำนในปีงบประมำณนั้นของเทศบำลต ำบลคลองปรำบมีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้น 

2. แผนกำรด ำเนินงำนเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น เพรำะแสดงถึงรำยละเอียด ระยะเวลำ กำรด ำเนินโครงกำรในลักษณะกำรด ำเนิน

โครงกำรออกเป็นแต่ละเดือนอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้กำรติดตำมและประเมินผลควำมก้ำวหน้ำของ

โครงกำรเป็นไปด้วยควำมสะดวกและมีประสิทธิภำพ 

3. แผนกำรด ำเนินงำนช่วยบูรณำกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนที่จะเข้ำมำด ำเนินกำรใน

พืน้ที่ของเทศบำลต ำบลคลองปรำบ  
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แผนการด าเนินงาน 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

เทศบาลต าบลคลองปราบ 

1. แบบ ผด.01  

บัญชสีรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำทอ้งถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2561 

เทศบำลต ำบลคลองปรำบ 

ยุทธศำสตร์ 

แผนงำน 

จ ำนวน

โครงกำร 

ท่ีด ำเนนิกำร 

คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงกำร

ท้ังหมด 

จ ำนวน 

งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละ 

ของงบประมำณ

ท้ังหมด 

หนว่ยงำนรับผิดชอบ

หลัก 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน

โครงสร้ำงพื้นฐำน 

   1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 

 

 

๖ 

 

 

๖.๑๒ 

 

 

๓,๔๗๐,๐๐๐ 

 

 

๗.๘๘ 

 

 

กองช่ำง 

รวม ๖ ๖.๑๒ ๓,๔๗๐,๐๐๐ ๗.๘๘ กองช่ำง 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน 

แหลง่น้ ำ 

   2.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

รวม - - - - - 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ

และแก้ปัญหำยำกจน 

3.๑ แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแขง็    

ให้ชุมชน 

๓.๒ แผนงำนกำรเกษตร 

 

 

๓ 

 

๑ 

 

 

๔๒.๘๕ 

 

๑๐.๐๐ 

 

 

๖๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

 

๒๑.๔๒ 

 

๓.๐๗ 

 

 

ส ำนักปลัด 

 

ส ำนักปลัด 

รวม ๔ ๒๓.๕๒ ๘๐,๐๐๐ ๘.๖๐ ส ำนักปลัด 

๔.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ 

ศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 

   ๔.1 แผนงำนกำรศึกษำ 

   ๔.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็ง

ให้ชุมชน 

   ๔.๓ แผนงำนกำรศำสนำ 

วัฒนธรรมและนันทนำกำร 

   ๔.๔ แผนงำนรักษำควำมสงบ

ภำยใน 

 

 

๗ 

๔ 

 

๙ 

 

๓ 

 

 

๓๕.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

 

๒๙.๐๓ 

 

๓๐.๐๐ 

 

 

๙๓๖,๓๙๗ 

๓๐๕,๐๐๐ 

 

๘๗๗,๐๐๐ 

 

๒๔๐,๐๐๐ 

 

 

๒๐.๘๔ 

๙๒.๔๒ 

 

๗๑.๓๐ 

 

๕๕.๑๗ 

 

 

ส ำนักปลัด 

ส ำนักปลัด 

 

ส ำนักปลัด 

 

ส ำนักปลัด 

รวม ๒๓ ๓๓.๓๓ ๒,๓๕๘,๓๙๗ ๕๒.๕๒ ส ำนักปลัด 

๕. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน

สำธำรณสุข 

   ๕.1 แผนงำนสำธำรณสุข 

 

 

๑ 

 

 

๒.๙๔ 

 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

 

๑.๓๙ 

 

 

ส ำนักปลัด 

รวม ๑ ๒.๙๔ ๑๐.๐๐๐ ๑.๓๙ ส ำนักปลัด 
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๖. ยุทธศำสตรกำรพัฒนำด้ำน

ประสิทธิภำพกำรเมอืง กำรบริหำร 

และพัฒนำบุคลำกร 

    ๖.๑ แผนงำนบริหำรท่ัวไป 

    ๖.๒ แผนงำนงบกลำง 

 

 

 

๑๖ 

๗ 

 

 

 

๒๙.๖๒ 

๑๒.๐๖ 

 

 

 

๔๒๓,๐๐๐ 

๖,๖๒๔,๒๒๖ 

 

 

 

๑๕.๙๓ 

๓๗.๔๘ 

 

 

 

ส ำนักปลัด,กองคลัง 

ส ำนักปลัด 

รวม ๒๓ ๓๙.๖๕ ๗,๐๔๗,๒๒๖ ๓๙.๘๘ ส ำนักปลัด 

๗. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน

สิ่งแวดลอ้มและทรัพยำกรธรรมชำติ 

    ๗.๑ แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็ง

ให้ชุมชน 

 

 

๑ 

 

 

๒.๒๒ 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

 

๐.๔๑ 

 

 

ส ำนักปลัด 

รวม ๑ ๒.๒๒ ๒๐,๐๐๐ ๐.๔๑ ส ำนักปลัด 

รวมทั้งสิ้น ๕๘ ๑๕.๑๔ ๑๒,๙๘๕,๖๒๓ ๑๘.๒๒ ส ำนักปลัด 
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2. แบบ ผด. 02  

แบบ ผด. 02 เป็นแบบบัญชจี ำนวนโครงกำรพัฒนำทอ้งถิ่น กจิกรรมและงบประมำณ 

บัญชจี ำนวนโครงกำรพัฒนำทอ้งถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561 

เทศบำลต ำบลคลองปรำบ 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

   1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงกำร รำยละเอยีด              

ของกิจกรรม 

ท่ีเกิดขึ้นจำก 

โครงกำร 

งบ 

ประมำณ 

(บำท) 

สถำนท่ี

ด ำเนนิ 

กำร 

หนว่ย 

งำนรับ 

ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 

2560 

พ.ศ. 2561 

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

ถนน คสล.สำย

ควนเจรญิ หมูท่ี่ ๕ 

ต.คลองปรำบ 

อ.บ้ำนนำสำร 

จ.สุรำษฎร์ธำน ี

กว้ำง 4 เมตร  

หนำ 0.1๐ เมตร 

ระยะทำง ๔๑๕ เมตร  

ไหลท่ำงกว้ำงข้ำงละ 0.50 

เมตร หรือตำมสภำพพื้นท่ี 

รำยละเอยีดตำมแบบ

แปลนท่ีเทศบำลต ำบล 

คลองปรำบก ำหนดปรำกฏ

ในแผนพัฒนำทอ้งถิ่นสี่ปี 

(๒๕๖๑-๒๕๖๔) แบบ     

ผ. ๐๑ หนำ้  ๖๗ 

 

๗3๐,000 ม.๕ กองช่ำง             

 

2 โครงกำรก่อสร้ำง

ถนน คสล.บ้ำน

นำยเพชร หมูท่ี่ ๑ 

เชื่อมตอ่ หมูท่ี่ ๔  

ต.คลองปรำบ 

อ.บ้ำนนำสำร 

จ.สุรำษฎร์ธำน ี

 

กว้ำง ๓ เมตร  

หนำ 0.1๐ เมตร 

ระยะทำง ๕๕๐ เมตร 

รำยละเอยีดตำมแบบ

แปลนท่ีเทศบำลต ำบล 

คลองปรำบก ำหนด 

ปรำกฏในแผนพัฒนำ

ท้องถิ่นส่ีปี (๒๕๖๑-

๒๕๖๔) แบบ ผ. ๐๑  

หนำ้  ๖๘ 

๗๑๐,000 ม.1 กองช่ำง             

                                                                              

 

 

 

 



 
 

 

-๗- 

 

 

๓ โครงกำรก่อสร้ำง

ถนนลำดยำงสำย  

ทิวทอง หมูท่ี่ ๒ – 

เชื่อมตอ่เทศบำล

ต ำบลพรุพ ี 

ต.คลองปรำบ 

อ.บ้ำนนำสำร 

จ.สุรำษฎร์ธำน ี

 

 

กว้ำง ๖ เมตร   

หนำ 0.๐5 เมตร 

ระยะทำง  ๒50 เมตร 

รำยละเอยีดตำมแบบ

แปลนท่ีเทศบำลต ำบล 

คลองปรำบก ำหนด 

ปรำกฏในแผน 

พัฒนำทอ้งถิ่นสี่ปี   

(๒๕๖๑ -๒๕๖๔)      

แบบ ผ.๐๑ หนำ้ ๖๔ 

 

๖๓๙,000 ม.๒ กองช่ำง        

 

     

4 โครงกำรก่อสร้ำง

ถนนลำดยำงสำย

รอบสระน้ ำหนอง

เภำหมูท่ี่ ๔  

ต.คลองปรำบ 

อ.บ้ำนนำสำร 

จ.สุรำษฎร์ธำน ี

ชว่งท่ี ๑ กว้ำง 4 เมตร 

หนำ 0.๐5 เมตร 

ระยะทำง 5๗ เมตร    

ชว่งท่ี ๒ กว้ำง ๕ เมตร    

หนำ 0.๐5 เมตร 

ระยะทำง ๓๔๓ เมตร 

รำยละเอยีดตำมแบบ

แปลนท่ีเทศบำลต ำบล 

คลองปรำบก ำหนด 

ปรำกฏในแผน 

พัฒนำทอ้งถิ่นสี่ปี   

(๒๕๖๑ -๒๕๖๔)      

แบบ ผ.๐๑ หนำ้ ๗๐ 

 

8๑๒,000 ม.๔ กองช่ำง             

5 โครงกำรซ่อม

สร้ำงถนนลำดยำง 

สำยหลังวัดคลอง

ปรำบ หมูท่ี่ ๓  

ต.คลองปรำบ 

อ.บ้ำนนำสำร 

จ.สุรำษฎร์ธำน ี

กว้ำง ๕.๕๐ เมตร หนำ  

0.๐๓ เมตร ระยะทำง    

2๙๕ เมตร รำยละเอยีด

ตำมแบบแปลนท่ีเทศบำล

ต ำบลคลองปรำบ 

ก ำหนด ปรำกฏในแผน 

พัฒนำทอ้งถิ่นสี่ปี  

(๒๕๖๑ -๒๕๖๔)  

แบบ ผ.๐๑ หนำ้ ๖๔ 

๓๐๙,000 ม.๓ กองช่ำง 

 

 

 

 

 

 

            

                                                                 

   



 
 

 

                                                                                -๘- 

 

6 โครงกำรบุกเบิกถนน

หินคลุก สำยบ้ำน

นำงเหื้อง วงวรำ  

หมูท่ี่ ๑  

ต.คลองปรำบ 

อ.บ้ำนนำสำร 

จ.สุรำษฎร์ธำน ี

กว้ำง ๓.๐๐ เมตร 

หนำ 0.๑๐ เมตร 

ระยะทำง ๔๔๐ 

เมตร รำยละเอยีด

ตำมแบบแปลนท่ี

เทศบำลต ำบล 

คลองปรำบก ำหนด 

ปรำกฏในแผนพัฒนำ

ท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-

๒๕๖๔) แบบ  ผ.๐๑ 

หนำ้  ๖๘ 

 

๒๗0,000 ม.๑ กองช่ำง             

 รวม  ๖  โครงกำร  ๓.๔๗๐.๐๐๐               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    



 
 

  

-9- 

 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 

  3.๑ แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน 

 

ท่ี โครงกำร รำยละเอยีด          

ของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น

จำกโครงกำร 

งบ 

ประมำณ 

(บำท) 

สถำนท่ี

ด ำเนนิ 

กำร 

หนว่ย 

งำนรับ 

ผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 

2560 

พ.ศ. 2561 

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 โครงกำรบ ำรุงและ

ส่งเสริมกำรประกอบ

อำชีพของประชำชน 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จำ่ย

ในกำรส่งเสริมให้

ประชำชนมรีำยได้

เพยีงพอต่อกำร

ด ำรงชวีติและสำมำรถ

พึ่งพำตนเองได้อยำ่ง

ยั่งยืน 

๒0,000 ทต.

คลอง

ปรำบ 

ส ำนัก

ปลัด 

            

๒ โครงกำรฝกึอบรมกลุ่ม

องคก์รของต ำบล

คลองปรำบ 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จำ่ย

ในกำรฝกึอบรมกลุ่ม

องคก์รต่ำงๆและกำร

ด ำเนนิงำนตำมหลัก

ปรัชญำเศรษฐกิจ

พอเพยีงในต ำบล 

คลองปรำบ 

๒0,000 ทต.

คลอง

ปรำบ 

ส ำนัก

ปลัด 

            

๓ โครงกำรสนับสนุน

กิจกรรมเพื่อพัฒนำ

สตรีและครอบครัว

ต ำบลคลองปรำบ 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ

ด ำเนนิกำรตำม

กิจกรรมกำรสง่เสริม

ภำวะผู้น ำแก่สตรีใน

ชุมชน และพัฒนำสตรี

ด้ำนต่ำงๆ กำรให้

ควำมรู้เพื่อกำรพัฒนำ

ครอบครัวแก่ประชำชน 

กำรป้องกันและแก้ไข

ปัญหำครอบครัว กำร

ส่งเสริมกำรจัดตัง้ศูนย์

ให้ช่วยเหลอืส ำหรับ

นโยบำยท่ีเนน้หนักและ

มุง่ผลสัมฤทธ์ิ และ

ศกึษำดูงำนนอก 

สถำนท่ี 

๒0,000 ทต.

คลอง

ปรำบ 

ส ำนัก

ปลัด 

            

 ๓  โครงการ  ๖0,000               



 
 

 

-๑๐- 

  3.๒ แผนงำนกำรเกษตร 

 

ท่ี โครงกำร รำยละเอยีด          

ของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น

จำกโครงกำร 

งบ 

ประมำณ 

(บำท) 

สถำนท่ี

ด ำเนนิ 

กำร 

หนว่ย 

งำนรับ 

ผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 

2560 

พ.ศ. 2561 

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

ภำยในชุมชน 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จำ่ย

ในกำรฝกึอบรมหรือ

สัมมนำให้ควำมรู้แก่

เกษตรกรภำยในต ำบล

คลองปรำบ 

 

๒0,000 ทต.

คลอง

ปรำบ 

ส ำนัก

ปลัด 

            

 รวม ๑ โครงกำร  ๒๐,๐๐๐               

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

       -๑๑- 
 

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. 

2560 

พ.ศ. 2561 

ต.ค 

 

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

1 โครงกำรกิจกรรม

คุณธรรมจรยิธรรม

ต ำบลคลองปรำบ 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จำ่ย

ในกำรจัดกจิกรรม

คุณธรรมจรยิธรรม 

ของเด็ก เยำวชน 

ประชำชน และ 

นักเรียนโรงเรียน 

บ้ำนคลองปรำบ 

โรงเรียนบ้ำนหนองม่วง 

และเจ้ำหน้ำที่

หนว่ยงำนของเทศบำล

ต ำบลคลองปรำบใน

กำรเข้ำร่วมกิจกรรม

คุณธรรม จริยธรรม 

๒0,000 ทต.

คลอง

ปรำบ 

ส ำนัก

ปลัด 

            

๒ โครงกำรกีฬำศูนย์

พัฒนำเด็กเล็ก 

ประจ ำป ี๒๕๖๑ 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จำ่ย

ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

ในกำรเข้ำร่วมกีฬำ

ระหว่ำงศูนย์พัฒนำเด็ก

เล็ก ในเขตอ ำเภอ  

บ้ำนนำสำร 

๑๕,๐๐๐ ทต.

คลอง

ปรำบ 

ส ำนัก

ปลัด 

            

๓ โครงกำรวันเด็ก

แห่งชำติประจ ำป ี

๒๕๖๑ 

เพอ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จำ่ย

ในกำรจัดกจิกรรมวัน

เด็กแห่งชำติ ประจ ำปี

งบประมำณ ๒๕๖๑ 

๕๐,๐๐๐ ทต.

คลอง

ปรำบ 

ส ำนัก

ปลัด 

            

๔ โครงกำรสนับสนุน

ค่ำใชจ้่ำยในกำร

บริหำรสถำนศกึษำ 

เพื่อเบิกหักผลักส่งเข้ำ

บัญชศีูนยพ์ัฒนำเด็ก

เล็ก ทต.คลองปรำบ 

ดังนี้ 

๑.ค่ำอำหำรกลำงวัน 

๒.ค่ำจัดกำรเรียนกำร

สอน 

 

๓๑๐,๒๐๐ ทต.

คลอง

ปรำบ 

ส ำนัก

ปลัด 

            



 
 

 

-๑๒- 

 

๕ โครงกำรอำหำรเสริม

(นม) แก่เด็กนักเรียน 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำร

เสริมนม ให้แก่นักเรียน

ดังนี้ 

๑.ศพด.ทต.คลองปรำบ 

๒.โรงเรียนบ้ำนคลอง

ปรำบ 

๓.โรงเรียนบ้ำนหนอง

มว่ง 

๒๒๔,๑๙๗ ทต.

คลอง

ปรำบ 

ส ำนัก

ปลัด 

            

๖ โครงกำรอุดหนุน

อำหำรกลำงวันแก่

โรงเรียนในพื้นท่ี 

เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุน

โรงเรียนบ้ำนหนองม่วง 

โรงเรียนบ้ำนคลอง

ปรำบ 

๒๙๒,๐๐๐ ทต.

คลอง

ปรำบ 

ส ำนัก

ปลัด 

            

๗ โครงกำรอุดหนุนศูนย์

กำรเรียนรู้ชุมชนต ำบล

คลองปรำบ 

เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุน

ศูนยก์ำรเรียนรู้ชุมชน

ต ำบลคลองปรำบ 

๒๕,๐๐๐ ทต.

คลอง

ปรำบ 

ส ำนัก

ปลัด 

            

 รวม  ๗ โครงการ  ๙๓๖,๓๙๗               

 

  ๔.๒ แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชน 

 

ท่ี โครงกำร รำยละเอยีด         

ของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น

จำกโครงกำร 

งบ 

ประมำณ 

(บำท) 

สถำนท่ี

ด ำเนนิ 

กำร 

หนว่ย 

งำนรับ 

ผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 

2560 

พ.ศ. 2561 

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 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จำ่ย

ในกำรป้องกันกลุ่ม 

เสี่ยง ในเด็กและ

เยำวชน ในโรงเรียน 

สถำนศกึษำ กจิกรรม

กำรบ ำบัดฟ้ืนฟูผู้ติด/ผู้

เสพยำเสพติด และกำร

สร้ำงภูมิคุม้กันใน

เยำวชนกลุ่มเสี่ยง หรอ

สนับสนุนให้หนว่ยงำน

ท่ีเกี่ยงข้องร่วม

ด ำเนนิกำรในลักษณะ

บูรณำกำร 

 

 

๖๕,000 ทต.

คลอง

ปรำบ 

ส ำนัก

ปลัด 

            



 
 

 

      -1๓- 

๒ โครงกำรส่งเสริมและ

สนับสนุนกำรพัฒนำ

คุณภำพชีวิตของ

คนชรำ คนพกิำร   

และผู้ดอ้ยโอกำส 

เพื่อกำรส่งเสริมและ

สนับสนุนกำรพัมนำ

คุณภำพชีวิตของ

คนชรำ ผู้พิกำร และ

ผู้ดอ้ยโอกำสและ

ครอบครัวผู้มีรำยได้

นอ้ยและผู้ไรท่ี้พ่ึงใน

ต ำบลคลองปรำบ 

๒๐,000 ทต.

คลอง

ปรำบ 

ส ำนัก

ปลัด 

            

๓ โครงกำรสนับสนุน

กิจกรรมของชมรม

ผู้สูงอำยุต ำบล    

คลองปรำบ 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จำ่ย

ตำมโครงกำรสนับสนุน

กิจกรรมของชมรม

ผู้สูงอำยุต ำบลคลอง

ปรำบ ประจ ำป ี๒๕๖๑ 

๑๐๐,000 ทต.

คลอง

ปรำบ 

ส ำนัก

ปลัด 

            

๔ โครงกำรสนับกิจ 

กรรมของสภำเด็ก 

และเยำวชน 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จำ่ย

ตำมโครงกำรสนับสนุน

กิจกรรมของสภำเด็ก

และเยำวชนต ำบล

คลองปรำบ ประจ ำป ี

๒๕๖๑ 

๑๒๐,๐๐๐ ทต.

คลอง

ปรำบ 

ส ำนัก

ปลัด 

            

 รวม  ๔  โครงการ  ๓๐๕,๐๐๐               

 

  ๔.๓ แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

 

ท่ี โครงกำร รำยละเอยีด       

ของกิจกรรมท่ี

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบ 

ประมำณ 

(บำท) 

สถำนท่ี

ด ำเนนิ 

กำร 

หนว่ย 

งำนรับ 

ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 

2560 

พ.ศ. 2561 

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

1 โครงกำรค่ำใชจ่่ำยในกำร

แข่งขันกีฬำ 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำย

ตำมโครงกำรเข้ำร่วม

กำรแขง่ขันกีฬำ

ระหว่ำงหน่วยงำน

ตำ่งๆ และโครงกำร

แข่งขันกีฬำประจ ำป ี

ของเทศบำล 

๓20,000 ทต. 

คลอง

ปรำบ 

ส ำนักปลัด             

2 โครงกำรจัดกจิกรรมวัน

เข้ำพรรษำ ประจ ำป ี 

๒๕๖๑ 

เพื่อจ่ำยเป็น

ค่ำใชจ้่ำยตำ่งๆใน

กำรจัดกิจกรรมวัน

เข้ำพรรษำประจ ำป ี

๒๕๖๑ 

๓0,000 ทต.    

คลอง

ปรำบ 

ส ำนักปลัด             



 
 

 

-๑๔- 

3 โครงกำรจัดกจิกรรมวัน

สงกรำนตแ์ละวัน

ผู้สูงอำยุแหง่ชำติ 

ประจ ำป ี๒๕๖๑ 

เพื่อจ่ำยเป็น

ค่ำใชจ้่ำยตำ่งๆ ใน

กำรจัดกิจกรรมวัน

สงกรำนตแ์ละวัน

ผู้สูงอำยุแหง่ชำติ

ประจ ำป ี๒๕๖๑ 

๕0,000 ทต.    

คลอง

ปรำบ 

ส ำนักปลัด             

4 โครงกำรจัดกจิกรรมวัน

ส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปี

ใหม ่ประจ ำป ี๒๕๖๑ 

เพื่อจ่ำยเป็น

ค่ำใชจ้่ำยตำ่งๆ ใน

กำรจัดกิจกรรมวัน

ส่งท้ำยปีเก่ำค้อน

รับปีใหม่ ประจ ำป ี

๒๕๖๑ 

๕0,000 ทต.    

คลอง

ปรำบ 

ส ำนักปลัด             

๕ โครงกำรจัดกจิกรรม

ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น

วันสำรทไทย           

(งำนเดอืนสิบ) 

เพื่อจ่ำยเป็น

ค่ำใชจ้่ำยตำ่งๆใน

กำรจัดกิจกรรม

ส่งเสริมประเพณี

ท้องถิ่นวันสำรท

ไทย (งำนเดอืนสิบ) 

๓๕.๐๐๐ ทต.    

คลอง

ปรำบ 

ส ำนักปลัด             

๖ โครงกำรจัดงำนวันลอย

กระทงประจ ำปี 

เพื่อจ่ำยเป็น

ค่ำใชจ้่ำยตำ่งๆ ใน

กำรจัดงำนวันลอย

กระทงประจ ำป ี

๒๕๖๐ 

๕๐.๐๐๐ ทต.    

คลอง

ปรำบ 

ส ำนักปลัด             

๗ โครงกำรส่งเสริมกีฬำ

พื้นบ้ำนประจ ำป ี๒๕๖๑ 

เพื่อจ่ำยเป็น

ค่ำใชจ้่ำยตำ่งๆ

ตำมโครงกำร

ส่งเสริมกีฬำ

พื้นบ้ำนของ

เทศบำลต ำบล  

คลองปรำบ 

๓๐.๐๐๐ ทต.    

คลอง

ปรำบ 

ส ำนักปลัด             

๘ โครงกำรส่งเสริมฟื้นฟู

ศลิปะกำรแสดงพืน้บ้ำน

ประจ ำป ี๒๕๖๑ 

เพื่อจ่ำยเป็น

ค่ำใชจ้่ำยตำ่งๆ

ตำมโครงกำร

ส่งเสริมฟื้นฟู

ศลิปะกำรแสดง

พื้นบ้ำนของ

เทศบำลต ำบล

คลองปรำบ 

๒๐.๐๐๐ ทต.    

คลอง

ปรำบ 

ส ำนักปลัด             

 รวม ๘ โครงการ  ๕๘๕,๐๐๐               



 
 

 

-๑๕- 

  ๔.๔ แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 

 

ท่ี โครงกำร รำยละเอยีด         

ของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น

จำกโครงกำร 

งบ 

ประมำณ 

(บำท) 

สถำนท่ี

ด ำเนนิ 

กำร 

หนว่ย 

งำนรับ 

ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 

2560 

พ.ศ. 2561 

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. ๒๕๖๑ 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จำ่ย

ตำ่งๆของเทศบำล

ต ำบลคลองปรำบ ใน

กำรด ำเนนิโครงกำร 

ชว่งเทศกำลสง่ท้ำยปี

เก่ำต้อนรับปีใหม่ 

ชว่งเทศกำลสงกรำนต์ 

๒๐.๐๐๐ 

 

 

 

ทต.    

คลอง

ปรำบ 

ส ำนักปลัด             

๒ โครงกำรพัฒนำงำน

ด้ำนกำรป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัย 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จำ่ย

ตำ่งๆของเทศบำล

ต ำบลคลองปรำบ ใน

กำรด ำเนนิโครงกำร 

ชว่งเทศกำลสง่ท้ำยปี

เก่ำต้อนรับปีใหม่ช่วง

เทศกำลสงกรำนต์ 

๑๐๐.๐๐๐ 

 

 

 

ทต.    

คลอง

ปรำบ 

ส ำนักปลัด             

   

๓ โครงกำรระบบ

กำรแพทยฉ์ุกเฉิน 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จำ่ย

ตำมโครงกำรระบบ 

กำรแพทยฉ์ุกเฉิน

เทศบำลต ำบล 

คลองปรำบ 

๑๒๐.๐๐๐ 

 

 

 

ทต.    

คลอง

ปรำบ 

ส ำนักปลัด             

 ๓  โครงการ  ๒๔๐,๐๐๐               

 

๕. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุข 

  ๕.1 แผนงำนสำธำรณสุข 

 

ท่ี โครงกำร รำยละเอยีด  

ของกิจกรรมท่ี

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบ 

ประมำณ 

(บำท) 

สถำนท่ี

ด ำเนนิ 

กำร 

หนว่ย 

งำนรับ 

ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 

2560 

พ.ศ. 2561  

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

ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้ 

จ่ำยโครงกำรป้องกัน

และควบคุมโรคพิษ

สุนัขบ้ำ 

๑0,000 ทต.    

คลอง

ปรำบ 

ส ำนักปลัด             

 รวม  ๑  โครงการ  ๑๐,๐๐๐               

 



 
 

 

-๑๖- 

 

๖. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนประสิทธิภำพกำรเมอืง กำรบริหำร และพัฒนำบุคลำกร 

  6.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป 

 

ท่ี โครงกำร รำยละเอยีด       

ของกิจกรรมท่ี

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบ 

ประมำณ 

(บำท) 

สถำนท่ี

ด ำเนนิ 

กำร 

หนว่ย 

งำนรับ 

ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 

2560 

พ.ศ. 2561  

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

1 โครงกำรจัดกจิกรรมเฉลิม

พระเกยีรติ์และสนับสนุน

โครงกำรอันเนื่องมำจำก

พระรำชด ำร ิ

เพื่อจ่ำยเป็น

ค่ำใชจ้่ำยโครงกำร

เฉลิมพระเกยีรติ์และ

สนับสนุนโครงกำร

อันเนื่องมำจำก

พระรำชด ำรติำ่งๆ 

๒๕,000 ทต.    

คลอง

ปรำบ 

ส ำนักปลัด             

๒ ค่ำใชจ้่ำยในกำรจัดงำนวัน

ส ำคัญทำงรำชกำรต่ำงๆ 

เพื่อจ่ำยเป็น

ค่ำใชจ้่ำยโครงกำร

เฉลิมพระเกยีรติ์และ

สนับสนุนโครงกำร

อันเนื่องมำจำก

พระรำชด ำรติำ่งๆ 

๕๐,000 ทต.    

คลอง

ปรำบ 

ส ำนักปลัด             

๓ โครงกำรค่ำใชจ้่ำยในกำร

จัดเก็บข้อมูลพืน้ฐำนของ

ท้องถิ่นเพื่อจัดท ำ

แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 

เพื่อจ่ำยเป็น

ค่ำใชจ้่ำยในกำร

จัดเก็บข้อมูลท่ีใช้ 

ในกำรจัดท ำ

แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 

๒๐,๐๐๐ ทต.    

คลอง

ปรำบ 

ส ำนักปลัด             

๔ โครงกำรค่ำใชจ้่ำยในกำร

ฝึกอบรมเพื่อกำรพัฒนำ

องคค์วำมรู้เกี่ยวกับกำร

ปฏบัิตงิำนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อจ่ำยเป็น

ค่ำใชจ้่ำยในกำร

จัดเก็บข้อมูลท่ีใช้ 

ในกำรจัดท ำ

แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 

๔๐,๐๐๐ ทต.    

คลอง

ปรำบ 

ส ำนักปลัด             

๕ โครงกำรค่ำใชจ้่ำยในกำร

เลอืกตัง้ของเทศบำล 

เพื่อจ่ำยเป็น

ค่ำใชจ้่ำยในกำร

เลอืกตัง้ตำมท่ี

คณะกรรมกำร

เลอืกตัง้ก ำหนด 

๔๐,๐๐๐ ทต.    

คลอง

ปรำบ 

ส ำนักปลัด             

๖ โครงกำรปกปอ้งสถำบัน

ส ำคัญของชำต ิ

เพื่อจ่ำยเป็น

ค่ำใชจ้่ำยในกำร

จัดท ำโครงกำร

ปกปอ้งสถำบัน

ส ำคัญของชำต ิ

๒๐,๐๐๐ ทต.    

คลอง

ปรำบ 

ส ำนักปลัด             



 
 

 

-๑๗- 

 

 

๗ โครงกำรส่งเสริม

สนับสนุนกำรจัดท ำแผน

ชุมชนและกิจกรรมกำร

ประชุมประชำคมแผน

ชุมชน กำรพัฒนำผู้น ำ

ชุมชน สรำ้งเครือข่ำย

องคก์รชุมชน และ

สนับสนุนกำรขับเคลือ่น

แผนชุมชนแบบบูรณำ

กำร 

เพื่อจ่ำยเป็น

ค่ำใชจ้่ำยในกำร

จัดท ำโครงกำร

ปกปอ้งสถำบัน

ส ำคัญของชำต ิ

๒๐,๐๐๐ ทต.    

คลอง

ปรำบ 

ส ำนักปลัด             

๘ โครงกำรจัดกจิกรรมวัน

เทศบำล ประจ ำป ี

๒๕๖๑ 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้ 

จ่ำยในกำรจัด

กิจกรรมวันเทศบำล 

ในวันท่ี ๒๔ เมษำยน 

ของทุกปี 

๒๐,๐๐๐ ทต.    

คลอง

ปรำบ 

ส ำนักปลัด             

๙ โครงกำรพัฒนำศักยภำพ

ผู้บริหำร สมำชกิสภำ

เทศบำล พนักงำน

เทศบำล พนักงำนจ้ำง

เทศบำล ผู้น ำชุมชน   

และกลุ่มองค์กรตำ่ง  

ตำมหลักบริหำรกิจกำร

บ้ำนเมอืงท่ีดี 

เพื่อจ่ำยเป็น

ค่ำใชจ้่ำยในกำรจัด

กิจกรรมวันเทศบำล 

ในวันท่ี ๒๔ เมษำยน 

ของทุกปี 

๒๐,๐๐๐ ทต.    

คลอง

ปรำบ 

ส ำนักปลัด             

๑๐ โครงกำรส่งเสริมและ

สนับสนุนกำรสร้ำงควำม

ปรองดองและสมำนฉันท์

ของคนในชำต ิ

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ

กิจกรรมกีฬำ 

นันทนำกำร เพ่ือ

สร้ำงควำมรู้สกึ 

รักสำมัคคีของ

ประชำชนในชุมชน 

กิจกรรมอันเป็นกำร

พทัิกษรั์กษำไว้ซึ่ง

ชำติ ศำสนำ 

พระมหำกษัตริย์ อัน

เป็นท่ียึดเหนี่ยวและ

เป็นศูนย์รวมจิตใจ 

 

๒๐,๐๐๐ ทต.    

คลอง

ปรำบ 

ส ำนักปลัด             



 
 

 

-๑๘- 

 

๑๑ โครงกำรส่งเสริม

สนับสนุนกำรด ำเนนิ

กิจกรรมรักน้ ำ รักป่ำ 

รักษำแผ่นดนิ 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้ 

จ่ำยในโครงกำร

ส่งเสริมสนับสนุน

กำรด ำเนนิกิจกรรม

รักน้ ำ รักป่ำ รักษำ

แผ่นดนิ เพื่อเฉลิม

พระเกยีรติ์พระบำท 

สมเด็จพระเจ้ำอยูห่ัว

เสด็จเถลิงถวัลย์รำช

สมบัต ิครบ ๗๐ ปี 

และสมเด็จพระนำง

เจ้ำพระบรมรำชนิี

นำท ทรงเจรญิพระ

ชนมพรรษำ ๗ รอบ 

๘๔ พรรษำ 

๑๕,๐๐๐ ทต.    

คลอง

ปรำบ 

ส ำนักปลัด             

๑๒ ค่ำใชจ้่ำยในกำร

สนับสนุนกำรด ำเนนิกำร

จัดท ำระบบบัญชี

คอมพิวเตอร์ขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(elaas) 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ

เตรียมเครื่อง

คอมพิวเตอร์ วัสดุ 

อุปกรณ ์และกำร

ปรับปรุงระบบ

อนิเตอร์เน็ต 

๔๐,๐๐๐ ทต.    

คลอง

ปรำบ 

ส ำนักปลัด             

๑๓ โครงกำรจัดเก็บภำษี

เคลื่อนท่ีประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 

๒๕๖๑ 

เพื่อจ่ำยเป็น

ค่ำใชจ้่ำยโครงกำร

จัดเก็บภำษีเคลื่อนท่ี 

ประจ ำปงีบประมำณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๕,๐๐๐ ทต.    

คลอง

ปรำบ 

ส ำนักปลัด             

๑๔ โครงกำรพัฒนำ

ประสิทธิภำพกำร

บริหำรงำนคลัง 

จัดเก็บรำยได้และกำรท ำ

หรือปรับปรุงข้อมูลแผนท่ี

ภำษีและทะเบียน

ทรัพย์สนิขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เพื่อเป็นค่ำใช้จำ่ยใน

กำรพัฒนำประสิทธิ 

ภำพกำรจัดเก็บ

รำยได้และกำรท ำ

หรือปรับปรุงข้อมูล

แผนที่ภำษีและ

ทะเบียนทรัพยส์ิน

ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๕๐ 

๕๐,๐๐๐ ทต.    

คลอง

ปรำบ 

ส ำนักปลัด             

 



 
 

 

-๑๙- 

 

๑๕ โครงกำรอุดหนุนท่ีท ำกำร

ปกครองอ ำเภอบ้ำนนำ

สำร 

เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุน

ให้กับท่ีท ำกำรปกครอง

อ ำเภอบ้ำนนำสำรในกำร

ด ำเนนิกำรกจิกรรมงำน

รำชพธีิ งำนพธีิ ของ

สถำบันและพิธีทำง

ศำสนำในวันส ำคญัของ

สถำบันและวันส ำคญั

ทำงศำสนำ 

๑๘,๐๐๐ ทต.    

คลอง

ปรำบ 

ส ำนักปลัด             

๑๖ โครงกำรอุดหนุนองคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุน

เทศบำลต ำบลควนศรี 

โครงกำรอุดหนุนและ

บริหำรสถำนท่ีกลำงเพื่อ

ใชเ้ป็นศูนย์รวมขอ้มูล

ข่ำวสำรกำรจัดซื้อจัด

จ้ำงระดับอ ำเภอ

ประจ ำป ี๒๕๖๑ 

๒๐,๐๐๐ ทต.    

คลอง

ปรำบ 

ส ำนักปลัด             

 รวม  ๑๖ โครงการ  ๔๒๓,๐๐๐               

 

  6.2 แผนงำนงบกลำง 

ท่ี โครงกำร รำยละเอยีด    

ของกิจกรรมท่ี

เกิดขึ้นจำก

โครงกำร 

งบ 

ประมำณ 

(บำท) 

สถำนท่ี

ด ำเนนิ 

กำร 

หนว่ย 

งำนรับ 

ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 

2560 

พ.ศ. 2561  

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 

เพื่อจ่ำยเป็นเงิน

สมทบกองทุน

ประกันสังคมให้แก่

พนักงำนจ้ำง   

ทต.คลองปรำบ 

๗๔,000 ทต.

คลอง

ปรำบ 

ส ำนักปลัด             

๒ เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ เพื่อจ่ำยเป็น

ค่ำใชจ้่ำยส ำหรับ

สนับสนุนกำร

สร้ำงหลักประกัน

รำยได้ให้แก่

ผู้สูงอำยุต ำบล

คลองปรำบ 

 

๔,๕๐๖,๐๐๐ ทต.

คลอง

ปรำบ 

ส ำนักปลัด             



 
 

 

-๒๐- 

 

๓ เบ้ียยังชีพคนพกิำร เพื่อจ่ำยเป็น

ค่ำใชจ้่ำยส ำหรับ

สนับสนุนสวัสดิ 

กำรทำงสังคม

ให้แกผู่้พิกำร

หรือทุพพลภำพ

ต ำบลคลอง

ปรำบ 

๘๖๔,๐๐๐ ทต.

คลอง

ปรำบ 

ส ำนักปลัด             

๔ เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอสด์ เพื่อจ่ำยให้กับ

ผู้ป่วยเอสด์ท่ี

แพทยไ์ด้รับรอง 

๓๖,๐๐๐ ทต.

คลอง

ปรำบ 

ส ำนักปลัด             

๕ เงินส ำรองจ่ำย เพื่อเป็น

ค่ำใชจ้่ำยกรณี

ฉุกเฉินท่ีมี สำ

ธำรณภัยต่ำงๆ

เกิดขึ้นหรือ

บรรเทำปัญหำ

ควำมเดอืดร้อน

ของประชำชน

เป็นสว่นรวม 

๖๑๖,๕๐๐ ทต.

คลอง

ปรำบ 

ส ำนักปลัด             

  

๖ รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน ๑.เงินสมทบ

กองทุน

หลักประกัน

สุขภำพ 

๒.ค่ำใชจ้่ำยใน

กำรจัดกำร

จรำจร 

๓.ค่ำบ ำรุง

สมำคม

สันนิบำตรแห่ง

ประเทศไทย 

๑๕๑,๑๒๖ ทต.

คลอง

ปรำบ 

ส ำนักปลัด             

๗ เงินสมทบกงทุนบ ำเหน็จ

บ ำนำญข้ำรำชกำรสว่น

ท้องถิ่น 

เพื่อจ่ำยเป็นเงิน

สมทบกองทุน

บ ำเหน็จบ ำนำญ

ข้ำรำชกำรสว่น

ท้องถิ่น 

๓๗๖,๖๐๐ ทต.

คลอง

ปรำบ 

ส ำนักปลัด             

 รวม  ๗  โครงการ  ๖,๖๒๔.๒๒๖               



 
 

 

-๒๑- 

 

๗. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดลอ้มและทรัพยำกรธรรมชำติ 

  ๗.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป 

 

ท่ี โครงกำร รำยละเอยีด       

ของกิจกรรมท่ี

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบ 

ประมำณ 

(บำท) 

สถำนท่ี

ด ำเนนิ 

กำร 

หนว่ย 

งำนรับ 

ผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 

2560 

พ.ศ. 2561 

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 ี๒๕๖๑ 

เพื่อเป็นค่ำใช้จำ่ยใน

กิจกรรมโครงกำร 

สร้ำงเสริมสุขภำวะ

ชุมชนสู่เศรษฐกิจ

พอเพยีงโดยกำร

บริหำรจัดกำรขยะ 

ในชุมชนประจ ำป ี

๒๕๖๑ เพื่อรณรงค์

คัดแยกขยะใน

ครัวเรือน 

 

20,000 ทต.

คลอง

ปรำบ 

ส ำนักปลัด             

 รวม  ๑  โครงการ  ๒๐,๐๐๐               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

-๒๒- 

3. แบบ ผด. 02/1  

แบบ ผด.02/1 เป็นแบบบัญชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนนิกำรตำมโครงกำรพัฒนำทอ้งถิ่น 

บัญชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนนิกำรตำมโครงกำรพฒันำทอ้งถิ่น 

แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561 

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. 

2560 

พ.ศ. 2561 

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

1 โตะ๊ท ำงำนเหล็กพร้อม

กระจก จ ำนวน ๒ ตัว 

ขนำดไม่นอ้ยกว่ำ

กว้ำง ๖๕ ซม. 

ยำว ๑๒๑ ซม. 

สูง 75 ซม. 

๑๐,000 ทต.คลอง

ปรำบ 

ส ำนัก

ปลัด 

            

 

2 เก้ำอี้ส ำนักงำน จ ำนวน     

๒ ตัว 

ขนำดไม่นอ้ยกว่ำ 

กว้ำง ๕๕ ซม. 

ลึก ๔5 ซม. 

สูง ๘๕ ซม. 

๑,๘00 ทต.คลอง

ปรำบ 

ส ำนัก

ปลัด 

            

3 เครื่องปรับอำกำศแบบแยก

ส่วน ชนิดต้ังพืน้หรือชนิด

แขวน จ ำนวน ๑ เครื่อง 

๑.ขนำดไม่ต่ ำกวำ่ 

๑๘,๐๐๐ บีทียู 

๒.เป็นรำคำรวม

ตดิตัง้ 

๓.ควำมสำมำรถใน

กำรท ำควำมเย็น

ขนำดไม่เกิน 

๑๘,๐๐๐ บีทียู 

รับรอง มอก. 

๔.เป็นเครื่องท่ี

ประกอบส ำเร็จรูป 

ท้ังชุด 

๕.มรีะบบฟอก

อำกำศ 

๖.มคีวำมหนว่งเวลำ

กำรท ำงำนของคอม

เพลสเซอร์ 

๗.จัดซือ้ตำม 

นโยบำยพลังงำน

แห่งชำติ 

๒๘,๖๐๐ ทต.คลอง

ปรำบ 

ส ำนัก

ปลัด 

            



 
 

 

-๒๓- 

 

๔ โทรศัพท์พืน้ฐำนชนิดมีสำย 

จ ำนวน  ๕ เครื่อง 

๑.สำมำรถรองรับ

ระบบอัตโนมัติบันทึก

ข้อควำมไดไ้มน่อ้ย

กว่ำ ๑๕ นำที 

๒.สำมำรถรองรับ

กำรบริกำรแสดง

หมำยเลขเรียกเขำ้ 

๓.รองรับจ ำนวนสำย

เรียกเขำ้ได้ ๑ สำย 

๔.หนำ้จอ lcd ๓ 

บรรทัด 

๕.มรีะบบ speak 

phone ชว่ยให้

สนทนำได้โดยไม ่

ตอ้งยกหูโทรศัพท์ 

๖.ปรับเสียงกริ่ง

โทรศัพท์ได้ ๒ ระดับ 

๗.มหีนว่ยควำมจ ำ

สมุดโทรศัพท์ไม่น้อย

กว่ำ ๕๐ หมำยเลข 

๘.มชีอ่งต่อ

อุปกรณเ์สริมชุด

ครอบศรีษะในตัว 

๙,๕๐๐ ทต.คลอง

ปรำบ 

ส ำนัก

ปลัด 

            

๕ เก้ำอี้ส ำนักงำน        

จ ำนวน ๓ ตัว 

ขนำดไม่นอ้ยกว่ำ 

กว้ำง ๕๕ ซม. 

ลึก ๔5 ซม. 

สูง ๘๕ ซม. 

๒,๗๐๐ ทต.คลอง

ปรำบ 

กองคลัง             

๖ โตะ๊คอมพวิเตอร์      

จ ำนวน ๑ ตัว 

จัดซือ้ตำมท้องตลำด 

ไมม่ใีนบัญชรีำคำ

มำตรฐำนครุภัณฑ ์

๒,๕๐๐ ทต.คลอง

ปรำบ 

กองคลัง             

๗ โตะ๊ท ำงำนเหล็กพร้อม

กระจก จ ำนวน ๓ ตัว 

ขนำดไม่นอ้ยกว่ำ

กว้ำง ๖๕ ซม. 

ยำว ๑๒๑ ซม. 

สูง 75 ซม. 

๑๕,000 ทต.คลอง

ปรำบ 

กองคลัง             

 

 รวม  ๗  รายการ  ๗๐,๑๐๐               

 

 



 
 

 

-๒๔- 

 1.๒ แผนงำนกำรศึกษำ 

 

ท่ี ครุภัณฑ ์ รำยละ 

เอยีดของครุภัณฑ ์

งบ 

ประมำณ 

(บำท) 

สถำนท่ี

ด ำเนนิ 

กำร 

หนว่ย 

งำนรับ 

ผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 

2560 

พ.ศ. 2561 

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

๑ เครื่องปรับอำกำศแบบ

แยกสว่น ชนิดต้ังพืน้

หรือชนิดแขวน จ ำนวน 

๒ เครื่อง 

๑.ขนำดไม่ต่ ำกวำ่ 

๓๒,๐๐๐ บีทียู 

๒.เป็นรำคำรวมติดต้ัง 

๓.ควำมสำมำรถในกำร

ท ำควำมเย็นขนำดไมเ่กิน 

๓๒,๐๐๐ บีทียู รับรอง 

มอก. 

๔.เป็นเครื่องท่ีประกอบ

ส ำเร็จรูป 

ท้ังชุด 

๕.มรีะบบฟอกอำกำศ 

๖.มคีวำมหนว่งเวลำกำร

ท ำงำนของคอมเพลส

เซอร์ 

๗.จัดซือ้ตำม 

นโยบำยพลังงำน

แห่งชำติ 

๘๔,๖๐๐ ทต.คลอง

ปรำบ 

ศพด.ทต.

คลอง

ปรำบ 

            

๒ พัดลมแบบโคจรตดิผนัง 

ขนำด ๑๖ นิ้ว พรอ้ม

ตดิตัง้ 

คุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี ้

๑.พัดลมตดิผนังขนำด

ใบพัด ๑๖ นิ้ว 

๒.มฉีลำกประหยัดไฟ

มำตรฐำนเบอร์ ๕ 

๓.ผ่ำนกำรรับรอง

คุณภำพและควำม

ปลอดภัยจำกส ำนักงำน

มำตรฐำนผลิตภัณฑ ์  

อุตสำหกรรม (มอก.) 

๔.ผลิตจำกโรงงำนท่ีได้

มำตรฐำน iso ๙๐๐๑ 

และมำตรฐำน iso 

๑๔๐๐๑ 

๕,๐๐๐ ทต.คลอง

ปรำบ 

ศพด.ทต.

คลอง

ปรำบ 

            

 รวม ๒ โครงกำร  ๘๙,๖๐๐               



 
 

 

 

-๒๕- 

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

   1.1  แผนงำนบริหำรท่ัวไป 

 

ท่ี ครุภัณฑ ์ รำยละเอยีดของครุภัณฑ์ งบ 

ประมำณ 

(บำท) 

สถำนท่ี

ด ำเนนิ 

กำร 

หนว่ย 

งำนรับ 

ผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 

2560 

พ.ศ. 2561 

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 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ

เครื่องคอมพวิเตอร์

โนต้บุ๊ก ส ำหรับ

ส ำนักงำน จ ำนวน       

๑ เครื่อง 

๑๖,000 ทต.คลอง

ปรำบ 

ส ำนัก

ปลัด 

            

 

๒ คอมพิวเตอร์ส ำหรับงำน

ประมวลผลแบบท่ี ๑ 

จ ำนวน ๒ เครื่อง 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์

ส ำหรับงำนประมวลผล 

แบบท่ี ๑ จ ำนวน         

๒ เครื่อง 

๔๔,000 ทต.คลอง

ปรำบ 

กองคลัง             

 

๓ เครื่องส ำรองไฟฟำ้ 

ขนำด ๘๐๐ VA จ ำนวน 

๓ ตัว 

๑.มกี ำลังไฟฟำ้ดำ้นนอก

ไมน่อ้ยกว่ำ ๘๐๐ VA 

(๔๘๐ Watts) จ ำนวน ๓ 

ตัว ตัวละ ๒,๘๐๐ บำท 

๒.สำมำรถส ำรองไฟฟำ้

ได้ไม่น้อยกวำ่ ๑๕ นำที 

๘,๔๐๐ ทต.คลอง

ปรำบ 

กองคลัง             

 

 รวม  ๓ รายการ  ๖๘,๔๐๐               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

-๒๖- 

๓. ประเภทครุภัณฑ์กำรศึกษำ 

   1.1  แผนงำนกำรศึกษำ 

ท่ี ครุภัณฑ ์ รำยละเอยีดของครุภัณฑ์ งบ 

ประมำณ 

(บำท) 

สถำนท่ี

ด ำเนนิ 

กำร 

หนว่ย 

งำนรับ 

ผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 

2560 

พ.ศ. 2561 

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

1 เครื่องเล่นส ำหรับเด็ก

เล็ก จ ำนวน ๒ รำยกำร 

จัดซือ้เครื่องเด็กเล่น

ส ำหรับเด็ก จ ำนวน ๒ 

รำยกำร ดังนี ้

๑.บ้ำนเห็ดนอ้ย ขนำด

กว้ำงไม่นอ้ยกว่ำ ๒๖๐ 

ซม. ยำวไม่น้อยกวำ่ 

๒๒๐ ซม. สูงไม่นอ้ยกวำ่ 

๑๗๐ ซม. 

๒.รถไฟอุโมงค์ ขนำด

กว้ำงไม่นอ้ยกว่ำ ๙๐ 

ซม. ยำวไม่น้อยกวำ่ 

๒๐๐ ซม. สูงไมน่อ้ยกว่ำ 

๑๐๐ ซม. 

๖๒,๘00 ทต.คลอง

ปรำบ 

ศพด. 

ทต.คลอง

ปรำบ 

            

 

 รวม  ๑ รายการ  ๖๒,๘๐๐               

 

๔. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้ำง 

   1.1  แผนงำนเคหะและชุมชน 

 

ท่ี ครุภัณฑ ์ รำยละเอยีดของครุภัณฑ์ งบ 

ประมำณ 

(บำท) 

สถำนท่ี

ด ำเนนิ 

กำร 

หนว่ย 

งำนรับ 

ผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 

2560 

พ.ศ. 2561 

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

1 ชุดทดสอบเพื่อหำควำม

เข้มข้นของคอนกรีต 

(SIUMP TRST) จ ำนวน 

๑ ชุด 

อุปกรณม์ำตรฐำน ดังนี ้

๑.กรวยแบบหลอ่ดว้ย

ตัวอยำ่งคอนกรีต รูป

กรวยหัวตัด ท ำด้วย 

สแตนเลส จ ำนวน ๑ อัน 

๒.ถำดรองท ำด้วยโลหะ 

จ ำนวน ๑ ใบ 

๓.ท่ีตัก (scoop) ใชต้ัก

คอนกรีต จ ำนวน ๑ อัน 

๙,๐00 ทต.คลอง

ปรำบ 

กองช่ำง             

 

 รวม  ๑ รายการ  ๙,๐๐๐               



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


