
๑.  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ ๕,๐๐๐

๒ ๕,๐๐๐

๓ ๒๘,๖๐๐

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเกา้อี้
ท างาน จ านวน ๑ ตัว

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือ
เคร่ืองโทรศัพท์ส านักงาน 
จ านวน ๑ เคร่ือง

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศ         
จ านวน ๑ เคร่ือง

ส านักงานเทศบาล
ต าบลปราณบุรี

ส านักงานเทศบาล
ต าบลปราณบุรี

เกา้อีท้ างาน            
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน         
 ผ.๐๓ ข้อ ๓๒ หน้า ๑๙๘)

เคร่ืองโทรศัพท์ส านักงาน     
 (แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
 ผ.๐๓ ข้อ ๔๐ หน้า ๑๙๘)

แบบ ผด.๐๒/๑

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔
เทศบาลต าบลปราณบุรี

ล าดับ
ที่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
      แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

ส านักปลัด
เทศบาลฯ

ส านักปลัด
เทศบาลฯ

เคร่ืองปรับอากาศ  
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน         
ผ.๐๓ ข้อ ๒๓ หน้า ๑๙๗)

ส านักงานเทศบาล
ต าบลปราณบุรี

ส านักปลัด
เทศบาลฯ



๑.  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๔ ๑๕,๐๐๐

๕ ๑๕,๐๐๐

รวม ๖๘,๖๐๐

ส านักงานเทศบาล
ต าบลปราณบุรี

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือโซฟา 
จ านวน ๑ ชุด

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือโต๊ะ
ท างาน จ านวน ๑ ตัว

ส านักงานเทศบาล
ต าบลปราณบุรี

      แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

ส านักปลัด  
เทศบาลฯ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓ล าดับ
ที่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

แบบ ผด.๐๒/๑

พ.ศ. ๒๕๖๔

โซฟา                           
 (แผนพัฒนาท้องถ่ิน   
เพ่ิมเติม ครัง้ที่ ๕           
ผ.๐๓ ข้อ ๑ หน้า ๒๙)

ส านักปลัด
เทศบาลฯ

โต๊ะท างาน        
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน         
ผ.๐๓ ข้อ ๓๑ หน้า ๑๙๘)



๑.  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ ๕,๐๐๐

๒ ๒๓,๐๐๐

๓ ๘,๐๐๐

รวม ๓๖,๐๐๐

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน ชนิดต้ังพื้นนหรือชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู จ านวน
 ๑ เคร่ือง

เพื่อจดัซ้ือตู้เอกสารบานเล่ือน
กระจก ๕ ฟตุ จ านวน ๒ ตู้

ส านักงานเทศบาล
ต าบลปราณบุรี

      แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

เกา้อีเ้บาะหนัง    
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน         
ผ.๐๓ ข้อ ๖๔ หน้า ๒๐๐)

กองวิชาการและ
แผนงาน

ส านักงานเทศบาล
ต าบลปราณบุรี

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเกา้อี้
เบาะหนัง จ านวน ๑ ตัว

ศูนย์ประชาสัมพนธ์ กองวิชาการและ
แผนงาน

ล าดับ
ที่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

เคร่ืองปรับอากาศ    
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน       
แก้ไข ครัง้ที่ ๒               
ผ.๐๓ ข้อ ๑ หน้า ๕)

ตู้เอกสารบานเล่ือนกระจก   
  ๕ ฟตุ            
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน         
  ผ.๐๓ ข้อ ๖๘ หน้า ๒๐๐)

สถานที่ด าเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๔หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด.๐๒/๑

กองวิชาการและ
แผนงาน

พ.ศ. ๒๕๖๓



๑.  ประเภทคุภัณฑ์ส านักงาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ ๒๕,๙๐๐

๒ ๔,๐๐๐ กองคลัง

๓ ๑๖,๐๐๐

เคร่ืองปรับอากาศขนาดไม่
น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ บีทียู 
จ านวน ๑ เคร่ือง

ตู้เกบ็แฟม้ ขนาด ๔๐ ช่อง 
จ านวน ๑ ตู้

ตู้เอกสารบานเล่ือนกระจก ๕ 
ฟตุ จ านวน ๔ ตู้

เขตเทศบาลฯ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓

ตู้เอกสารบานเล่ือนกระจก   
 ๕ ฟตุ            
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน         
ผ.๐๓ ข้อ ๗๔ หน้า ๒๐๑)

ล าดับ
ที่

กองคลัง

ตู้เกบ็แฟม้ ขนาด ๔๐ ช่อง 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน         
ผ.๐๓ ข้อ ๗๗ หน้า ๒๐๑)

เขตเทศบาลฯ

เขตเทศบาลฯ

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ

เคร่ืองปรับอากาศ  
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน    
เพ่ิมเติม ครัง้ที่ ๕           
ผ.๐๓ ข้อ ๒ หน้า ๒๙)

แบบ ผด.๐๒/๑

      แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

พ.ศ. ๒๕๖๔

กองคลัง



๑.  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๔ ๑๕,๐๐๐ กองคลัง

๕ ๓,๐๐๐ กองคลัง

รวม ๖๓,๙๐๐

โต๊ะท างาน จ านวน ๓ ตัว

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โทรศัพท์ไร้สาย จ านวน ๑ 
เคร่ือง

เขตเทศบาลฯ

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

เขตเทศบาลฯ

โทรศัพท์ไร้สาย 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน         
ผ.๐๓ ข้อ ๘๕ หน้า ๒๐๑)

โต๊ะท างาน                     
 (แผนพัฒนาท้องถ่ิน  
เพ่ิมเติม ครัง้ที่ ๕           
ผ.๐๓ ข้อ ๓ หน้า ๒๙)

ล าดับ
ที่

แบบ ผด.๐๒/๑

      แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔



๒.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิเตอร์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ ๔,๓๐๐

รวม ๔,๓๐๐
รวมทั้งหมด ๑๗๒,๘๐๐

      แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

เขตเทศบาลต าบล
ปราณบุรี

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ล าดับ
ที่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์ 
 ( Ink Tank Printer ) จ านวน
 ๑ ตัว

เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(lnk
 Tank Printer)        
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน         
ผ.๐๓ ข้อ ๖๒ หน้า ๒๐๐)

กองวิชาการและ
แผนงาน

แบบ ผด.๐๒/๑



๑.  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ ๑๖,๐๐๐ กองการศึกษา

รวม ๑๖,๐๐๐

เพื่อจดัซ้ือตู้เกบ็แฟม้ ขนาด 
๔๐ ช่อง จ านวน ๔ ตู้

ตู้เกบ็แฟม้ ขนาด ๔๐ ช่อง 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน         
ผ.๐๓ ข้อ ๑๓๔ หน้า ๒๑๐)

ส านักงานเทศบาลฯ

พ.ศ. ๒๕๖๓หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ล าดับ
ที่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

แบบ ผด.๐๒/๑

สถานที่ด าเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๔

      แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา



๑.  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๒ ๔๖,๐๐๐ กองการศึกษา

รวม ๔๖,๐๐๐

เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ
ให้กบัศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลปราณบุรี (บ้าน
ปลายน้ า) จ านวน ๒ เคร่ือง

ล าดับ
ที่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

      แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

เคร่ืองปรับอากาศ 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน   
เพ่ิมเติม ครัง้ที่ ๕           
ผ.๐๓ ข้อ ๑๓ หน้า ๓๑)

ศุนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล
ปราณบุรี (บ้าน
ปลายน้ า)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ผด.๐๒/๑



๒.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ ๓๔,๐๐๐ กองการศึกษา

๒ ๑๕,๐๐๐ กองการศึกษา

๓ ๕,๐๐๐ กองการศึกษา

รวม ๕๔,๐๐๐

เทศบาลต าบล
ปราณบุรี

เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 
ขนาด ๘๐๐ VA  จ านวน ๒ 
เคร่ือง

เทศบาลต าบล
ปราณบุรี

เคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์      
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน         
ผ.๐๓ ข้อ ๑๓๐ หน้า ๒๑๐)

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับ
งานส านักงาน        
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน         
ผ.๐๓ ข้อ ๑๒๖ หน้า ๒๐๙)

เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 
๒ เคร่ือง

เทศบาลต าบล
ปราณบุรี

เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองพมิพ์
คอมพวิเตอร์ จ านวน ๒ เคร่ือง

เคร่ืองส ารองไฟฟา้  
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน         
 ผ.๐๓ ข้อ ๑๓๑             
หน้า ๒๑๐)

ล าดับ
ที่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
      แผนงานการศึกษา    งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ผด.๐๒/๑

พ.ศ. ๒๕๖๓



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ ๙๔,๘๐๐ กองการศึกษา

รวม ๙๔,๘๐๐
รวมทั้งหมด ๒๑๐,๘๐๐

โต๊ะ-เกา้อีน้ักเรียนระดับ
ประถมศึกษา          
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน       
แก้ไข ครัง้ที่ ๑              
ผ.๐๓ ข้อ ๒ หน้า ๒)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓.  ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา

เพื่อจดัซ้ือโต๊ะ - เกา้อีน้ักเรียน
ระดับปประถมศึกษา ตามแบบ
 มอก. จ านวน ๖๐ ชุด

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลปราณบุรี 
(สอน ฤทธ์ิเดช)

แบบ ผด.๐๒/๑

      แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ล าดับ

ที่
ครุภัณฑ์ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ



๑.  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ ๓,๐๐๐ เขตเทศบาลฯ

รวม ๓,๐๐๐

เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองโทรศัพท์
ส านักงาน จ านวน ๑ เคร่ือง

แบบ ผด.๐๒/๑

เคร่ืองโทรศัพท์ส านักงาน    
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน         
ผ.๐๓ ข้อ ๑๖๐ หน้า ๒๑๕)

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

ล าดับ
ที่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

      แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข



๒.  ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ ๙,๐๐๐ เขตเทศบาลฯ

รวม ๙,๐๐๐
รวมทั้งหมด ๑๒,๐๐๐

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

เพื่อจดัซ้ือตู้เย็น ขนาดไม่น้อย
กว่า ๗ คิวบิกฟตุ จ านวน ๑ ตู้

แบบ ผด.๐๒/๑

ล าดับ
ที่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตู้เย็น                
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน   
เพ่ิมเติม ครัง้ที่ ๕            
ผ.๐๓ ข้อ ๑๕ หน้า ๓๑)

      แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน



๑.  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ ๑๕๐,๐๐๐ เขตเทศบาลฯ

รวมทั้งหมด ๑๕๐,๐๐๐
รวมทั้งหมดทั้งสิ้น ๕๔๕,๖๐๐

กองช่าง
สุขาภิบาล

เคร่ืองก าเนิดไฟฟา้           
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน    
เพ่ิมเติม ครัง้ที่ ๕            
ผ.๐๓ ข้อ ๑๖ หน้า ๓๑)

แบบ ผด.๐๒/๑

เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ 
ขนาด ๑๐ กโิลวัตต์ จ านวน ๑ 
เคร่ือง

ล าดับ
ที่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

      แผนงานเคหะและชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิบัติกูล




























