
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปรางหมู่ 
เรื่อง  การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

........................................... 
 

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผล
การด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลปรางหมู่ จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการ
ด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาเพ่ือให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบลปรางหมู่ ดังนี้  

 1. วิสัยทัศน์  ของเทศบาลต าบลปรางหมู่ 
  “การเกษตรก้าวหน้า ชุมชนพัฒนา  การศึกษาก้าวไกล” 
 
 2. พันธกิจ การพัฒนาของเทศบาลต าบลปรางหมู่  มีดังนี้ 

1.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผลผลิตด้านการเกษตรเพ่ือเป็นแหล่งผลิตข้าวปศุสัตว์ 
     ที่มีคุณภาพตลอดจนส่งเสริมอาชีพของประชาชน 

  2.  บ ารุงรักษาและส่งเสริมศิลปะประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  3.  จัดให้มีสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานและบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการ 
                          ทรัพยากรธรรมชาติ 
  4.  ส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  5.  ส่งเสริมระบบการศึกษาและการสาธารณสุข 
  6.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความสามัคคีแก่เด็กและเยาวชนและประชาชนใน 
ท้องถิ่นและท้องถิ่นใกล้เคียง 
  7.  ส่งเสริมและพัฒนาด้านศักยภาพของคนครอบครัวและชุมชนให้สามารถพ่ึงตนเอง 
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
  8.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   เทศบาลต าบลปรางหมู่ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการ 
     พัฒนายุทธศาสตร์ ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร และ 
                                         ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น  
   แนวทางการพัฒนา 

1.  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง 
    2.  แนวทางการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพปลอดสารเคมี 
    3.  แนวทางการพัฒนาจัดหาแหล่งทุนและการบริหารจัดการของกลุ่มต่อเนื่องจากภาคเกษตร 
   4.  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์สินค้า 
                                    ด้านการเกษตร   

5.  แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมโดยก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน  สะพาน  ท่อ 
     ระบายน้ า  คูน้ าเพ่ือเกื้อหนุนภาคการเกษตร 

    6.  แนวทางการพัฒนาติดตั้งขยายเขตระบบไฟฟูาสาธารณะ/ไฟฟูาแรงต่ าและปรับปรุงระบบ 
                                    การผลิตน้ าประปาให้มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยและทั่วถึง 

7. แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ บริการสาธารณะอันเป็นทรัพย์สิน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม 
   แนวทางการพัฒนา 

1. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นประเพณี
พ้ืนบ้านที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

   แนวทางการพัฒนา 
    1. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามและพัฒนา 
                                   ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
   2. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว  การกีฬา  การศึกษา    

3. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพ การ 
              ปูองกันและควบคุมโรค สงเคราะห์แก่เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 

4. แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 
              ตลอดจนภัยธรรมชาติและการใช้รถใช้ถนนของราษฎร 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธราชาติและ 

                              สิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 

 1. แนวทางการพัฒนาฟ้ืนฟูอนุรักษ์และจัดระบบการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี 
 แนวทางการพัฒนา 

   1. แนวทางการพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  การมีส่วน 
                                   ร่วมภาคประชาชนและหลักความคุ้มค่า 

                 2. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
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4. การวางแผน 
           เทศบาลต าบลปรางหมู่ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามา
จัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 4 ปี ต่อไป  
 

          เทศบาลต าบลปรางหมู่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2559   
โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การเพิ่มขีดความสามารถภาค
เกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่อง
จากการเกษตร และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 

205 123,025,120.00 205 123,025,120.00 205 123,025,120.00 205 123,025,120.00 

การพัฒนาสู่การท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม 

12 4,390,000.00 12 4,390,000.00 12 4,390,000.00 12 4,390,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

28 18,419,200.00 28 18,419,200.00 28 18,419,200.00 28 18,419,200.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธราชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5 530,000.00 5 530,000.00 5 530,000.00 5 530,000.00 

ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งและการบริหาร
จัดการที่ดี 

22 3,258,000.00 22 3,258,000.00 22 3,258,000.00 22 3,258,000.00 

รวม 272 149,622,320.00 272 149,622,320.00 272 149,622,320.00 272 149,622,320.00 
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5. การจัดท างบประมาณ 

  ผู้บริหารเทศบาลต าบลปรางหมู่   ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
2562  เมื่อวันที่  28 กันยายน  2561   โดยมีงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน  39,000,000 บาท  
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร/์แผนงาน โครงการ งบประมาณตามเทศบัญญัติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก
การเกษตรและผลิตภณัฑ์ชุมชนทอ้งถิ่น    
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 4 1,178,000 

1,2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 137,400 

1.3  แผนงานการเกษตร 1 40,800 

1.4 แผนงานพาณิชย ์ 4 580,000 

1.5 แผนงานงบกลาง 2 614,936 

รวม 14 2,551,136 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม 

2.1 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 7 600,000 

รวม 7 600,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 229,000 

3.2 แผนงานการศึกษา 12 1,815,364 

3.3 แผนงานสาธารณสุข 4 270,000 

3.4 แผนงานงบกลาง 5 13,729,800 

รวม 26 16,044,164 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

4.1 แผนงานสาธารณสุข 3 346,000 

รวม 3 346,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแขง็และการบริหารจัดการทีด่ี 

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 15 1,491,750 

5.2 แผนงานงบกลาง   6 1,465,000 

รวม 21 2,956,750 

รวมท้ังสิ้น(โครงการและครภุัณฑ)์ 71 22,498,050 
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รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลต าบลปรางหมู่ มีดังนี้ 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 
 

  โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. ถนน คสล.สายตกวัด -
หัวไทร หมู่ที่ 5 

เทศบัญญัติ 495,000.00 ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 

เมตร ยาว 60.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พร้อมถม

หินผุยกระดับ หนา 0.60 

เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 

4.80 เมตร ยาว 30.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร  

ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 6.00 

เมตร ยาว 35.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร  

2. ถนน คสล.สายหลักห้า -
ทุ่งหมอใหญ ่หมู่ที่ 7 

เทศบัญญัติ 
 

483,000.00 ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

ถนน คสล. ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 138.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  

3. ขยายและซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่  
1 - 9 

เทศบัญญัติ 
 

100,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าเพ่ือ
อุปโภคบริโภคเพียงพอ
และท่ัวถึง 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมและ
ขยายระบบประปาในต าบล 
ปรางหมู่ 

4. อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคจังหวัดพัทลุง 

เทศบัญญัติ 
 

100,000.00 เพ่ือให้มีไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึง มีความสะดวก 
ปลอดภัย 

อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคเพ่ือด าเนินการขยาย
เขตไฟฟูาสาธารณะและ
ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า หมู่ที่ 
1-9 ต าบลปรางหมู่ 

5. โครงการจ้างเหมาเก็บ 
ค่าน้ าประปา 

เทศบัญญัติ 
 

250,000.00 เพ่ือให้ผู้ใช้น้ าประปามี
ความสะดวก 

ผู้ใช้น้ าประปามีความ
สะดวก 
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  โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

6. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เทศบัญญัติ 
 

150,000.00 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อวัสดุก่อสร้างส าหรับ
กิจการในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลต าบลปราง
หมู่ 

จัดซื้อวัสดุก่อสร้างส าหรับ
กิจการในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลต าบลปรางหมู่ 

7. จัดซื้อวัสดุอ่ืนๆ - มาตร
น้ า 

เทศบัญญัติ 
 

80,000.00 จัดซื้อมาตรน้ าและวัสดุอ่ืน 
ๆ ส าหรับการประปา 

เพ่ือให้มีน้ าประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

8. ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติ 

เทศบัญญัติ 
 

604,936.00 เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบ  
สาธารณภัยด้านต่างๆ ใน
ต าบลปรางหมู่ 

สนับสนุนงบประมาณ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ต่างๆ ในต าบลปรางหมู่ 

9. เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

เทศบัญญัติ 
 

10,000.00 เพ่ือสมทบเงินกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบล 
ปรางหมู่ 

สนับสนุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการชุมชน 

10. ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟูา
สาธารณะ หมู่ที่ 1 - 9 

เทศบัญญัติ 
 

100,000.00 เพ่ือให้มีไฟฟูาสาธารณะใช้
อย่างทั่วถึง มีความสะดวก 
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมไฟฟูาถนน ให้อยู่
ในสภาพใช้การได้ ต าบล 
ปรางหมู่ 

11. โครงการพัฒนาการ
บริหารจัดการศูนย์ 
บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

เทศบัญญัติ 
 

40,800.00 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายการ 
พัฒนาการบริหารจัดการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลปรางหมู่ 

สนับสนุนศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

12. โครงการส่งเสริม
ศักยภาพกลุ่มสตรีต าบล
ปรางหมู่ 

เทศบัญญัติ 
 

19,300.00 พัฒนาศักยภาพสตรีต าบล
ปรางหมู่ 

สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรี
ต าบลปรางหมู่ 

13. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่
รวมใจต้านภัยยาเสพติด
และโรคเอดส์ 

เทศบัญญัติ 
 

108,100.00 จัดฝึกอบรมการปูองกัน 
ยาเสพติดและโรคเอดส์ 

จัดโครงการปูองกันยาเสพ
ติดและโรคเอดส์ จ านวน 1 
ครั้ง 

14. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชนต าบลปรางหมู่ 

เทศบัญญัติ 
 

10,000.00 เพ่ือเป็นองค์ความรู้แก่
ประชาชนส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมให้ประชาชนใน
การจัดท าแผนชุมชน 

ประชาชนเกิดความรู้ในการ
จัดท าแผนชุมชนต าบล 

รวม 2,551,136.00   
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ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม 
 
  โครงการ แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบัญญัติ 60,000.00 ส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนได้ตระหนักถึง
ความส าคัญ รู้จักหน้าที่
เป็นคนดีมีคุณธรรม 

ส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณี โดยสนับสนุน
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 

2. โครงการวันกตัญญูรดน้ า
ขอพรผู้สูงอายุ 

เทศบัญญัติ 70,000.00 ส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

จัดงานวันกตัญญูรดน้ า
ผู้สูงอายุ ตามประเพณี
ท้องถิ่น 

3. โครงการกีฬามวลชน
สัมพันธ์ต าบลปรางหมู่ 

เทศบัญญัติ 300,000.00 เพ่ือให้ประชาชนได้
ร่วมกันแข่งกันกีฬา 

สนับสนุนการแข่งขันกีฬา
ในต าบลปรางหมู่ 

4. โครงการจัดหาอุปกรณ์
กีฬาประจ าหมู่บ้าน 

เทศบัญญัติ 70,000.00 เพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬา 
ออกก าลังกาย 

จัดหาอุปกรณ์กีฬาประจ า
ต าบล จ านวน 9 หมู่บ้าน 

5. โครงการส่งเด็กปฐมวัย 
นักเรียน เยาวชน เข้า
ร่วมแข่งขันกีฬา กรีฑา 
ในระดับต่าง ๆ 

เทศบัญญัติ 20,000.00 เพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬา 
ออกก าลังกาย 

ส่งเด็กปฐมวัย นักเรียน 
เยาวชน เข้าร่วมแข่งขัน
กีฬา กรีฑา 

6. โครงการประเพณีออก
พรรษาแข่งโพนลากพระ 

เทศบัญญัติ 50,000.00 เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี 

วัฒนธรรมประเพณีได้รับ
การอนุรักษ์ให้สืบทอด
ต่อไป 

7. อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ต าบลปรางหมู่ 

เทศบัญญัติ 30,000.00 เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม
ทางด้านวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นของ
สภาวัฒนธรรมต าบล
ปรางหมู่ 

วัฒนธรรมประเพณีได้รับ
การอนุรักษ์ให้สืบทอด
ต่อไป 

รวม 600,000.00   
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ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 

 โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

เทศบัญญัติ 9,000.00 เสริมสร้างความปลอดภัย
บนท้องถนน 

จัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ
ประชาชน 

2. โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

เทศบัญญัติ 9,000.00 เสริมสร้างความปลอดภัย
บนท้องถนน 

จัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ
ประชาชน 

3. โครงการฝึกอบรม
สมาชิก อปพร. 

เทศบัญญัติ 20,000.00 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การรักษาความสงบ
เรียบร้อยชุมชน 

จัดฝึกอบรมทบทวน
สมาชิก อปพร. 

4. โครงการจัดซื้อวัสดุ
เครื่องดับเพลิง 

เทศบัญญัติ 
 

20,000.00 ส าหรับใช้ในการช่วยเหลือ
เหตุอัคคีภัย 

ใช้ในการระงับเหตุอัคคีภัย
ในชุมชน 

5. โครงการจัดซื้อเรือ
พลาสติก จ านวน 6 ล า 

เทศบัญญัติ 
 

171,000.00 ส าหรับใช้ในการช่วยเหลือ
เหตุอุทกภัย 

ใช้ในการช่วยเหลือเหตุ
อุทกภัยในชุมชน 

6. โครงการอาหารเสริม 
(นม) 

เทศบัญญัติ 421,564.00 ส่งเสริมโภชนาการของ
เด็ก 

อุดหนุนอาหารเสริม (นม ) 
โรงเรียน 

7. โครงการอาหารกลางวัน เทศบัญญัติ 490,000.00 ส่งเสริมโภชนาการของ
เด็ก 

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียน 

8. โครงการจัดการเรียน
การสอน 

เทศบัญญัติ 170,000.00 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการ
เด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 
2 แห่ง 

9. ค่าหนังสือเรียน เทศบัญญัติ 12,000.00 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการ
เด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 
2 แห่ง 

10. ค่าอุปกรณ์การเรียน เทศบัญญัติ 12,000.00 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการ
เด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 
2 แห่ง 

11. ค่าเครื่องแบบนักเรียน เทศบัญญัติ 18,000.00 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการ
เด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 
2 แห่ง 

12. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เทศบัญญัติ 25,800.00 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการ
เด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 
2 แห่ง 

13. โครงการจัดกิจกรรมเข้า
ค่ายเสริมทักษะส าหรับ
เด็กและเยาวชนต าบล
ปรางหมู่ 

เทศบัญญัติ 30,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนมี
ความรู้และทักษะเพ่ิมมาก
ขึ้นจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  

จัดกิจกรรมค่ายเสริม
ทักษะส าหรับเด็กและ
เยาวชนต าบลปรางหมู่ 
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 โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

14. โครงการพัฒนาเด็กรอบ
ด้านสมดุลและ
เสริมสร้างสายใยสัมพันธ์
ครอบครัว 

เทศบัญญัติ 50,000.00 เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้
นอกสถานที่ของเด็กเล็ก
ก่อนวัยปฐม 

จัดโครงการเสริมสร้างการ
เรียนรู้และทัศนศึกษา 
จ านวน 1 ครั้ง 

15. โครงการจัดหาหนังสือ 
พิมพ์ 

เทศบัญญัติ 80,000.00 เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
และข่าวสารแก่ประชาชน
ในต าบล 

จัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับ
หมู่บ้านทุกหมู่บ้านใน
ต าบลปรางหมู่ 

16. โครงการกิจกรรมค่าย
กลางวัน (DayCamp) 

เทศบัญญัติ 26,000.00 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการ
เรียนรู้แก่เด็กนักเรียน 

จัดกิจกรรมเข้าค่าย
กลางวัน 

17. เงินสมทบเข้ากองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น 

เทศบัญญัติ 120,000.00 เพ่ือน าส่งเงินสมทบเข้า
กองทุนระบบหลักประกัน
สุขภาพ 

ส่งเงินสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ 

18. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ 

เทศบัญญัติ 20,000.00 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
ต่างๆ  

มีการปฏิบัติงานด้านงาน
สาธารณสุขอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

19. โครงการปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

เทศบัญญัติ 42,000.00 ร่วมปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

จัดกิจกรรม/โครงการ
ปูองกันโรคไข้เลือดออก 

20. โครงการปูองกันโรคพิษ 
สุนัขบ้า 

เทศบัญญัติ 28,000.00 ร่วมปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า จัดกิจกรรม/โครงการ
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 

21. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ 

เทศบัญญัติ 60,600.00 เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม
สูงอายุ 

ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ 

22. สนับสนุนงบประมาณให้
คนพิการ 

เทศบัญญัติ 4,224,000.00 เพ่ือให้คนพิการด ารงชีวิต
อย่างมีความสุข 

จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ 

23. สนับสนุนงบประมาณให้
ผู้ปุวยเอดส์ 

เทศบัญญัติ 48,000.00 เพ่ือให้ผู้ปุวยเอดส์
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 

24. สนับสนุนงบประมาณให้
ผู้สูงอายุ 

เทศบัญญัติ 9,277,200.00 เพ่ือให้ผู้สูงอายุด ารงชีวิต
อย่างมีความสุข 

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
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 โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

25. อุดหนุนส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพัทลุง เขต 1 

เทศบัญญัติ 480,000.00 เพ่ือเป็นค่าอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน ในสังกัดงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

อุดหนุนส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพัทลุง เขต 1 

26. อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-9 เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขในพ้ืนที่
ต าบลปรางหมู่ 

เทศบัญญัติ 
 

180,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชนมสุีขภาพ

ร่างกายทีแ่ขง็แรง ปราศจาก

โรคภยัไขเ้จ็บและควบคุม

ป้องกนัโรคในหมู่บา้นและ

ชมุชน 

ประชาชนมสุีขภาพร่างกาย

แขง็แรง ปราศจากโรคภยั

และสามารถป้องกนัควบคุม

โรคไดด้ว้ยชมุชนเอง 

รวม 16,044,164.00   

  
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 

 โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. ค่าธรรมเนียมการทิ้งขยะ เทศบัญญัติ 280,000.00 เพ่ือเป็นค่าธรรมเนียมใน
การจัดการขยะในชุมชน 

จัดการขยะภายในต าบล 

2. โครงการจ้างเหมา
เอกชนจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมขยะมูล
ฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 

เทศบัญญัติ 36,000.00 เพ่ืออ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการช าระ
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
หรือสิ่งปฏิกูล 

จ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ
ขยะ 

3. โครงการส่งเสริมการ
จัดท าชุมชนปลอดขยะ
ต าบลปรางหมู่ 

เทศบัญญัติ 30,000.00 เพ่ือส่งเสริมการจัดท า
ชุมชนปลอดขยะ 

จัดฝึกอบรมและดูงานการ
จัดการขยะ 

รวม 346,000.00   
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี 
 
 โครงการ แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลปรางหมู่และ
นายกเทศมนตรีต าบล
ปรางหมู่ 

เทศบัญญัติ 430,000.00 จัดการเลือกตั้งระบอบ
ประชาธิปไตย 

จัดการเลือกตั้งตาม
ระบอบประชาธิปไตย 

2. จัดตั้งประชาคมใน
กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้าง
ของเทศบาลต าบล 

เทศบัญญัติ 20,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง
ประชาคมในกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล
ต าบลปรางหมู่ 

จัดตั้งประชาคมใน
กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างของ
เทศบาลต าบลปรางหมู่ 

3. โครงการจัดท าแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เทศบัญญัติ 50,000.00 เพ่ือจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

4. โครงการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่ 

เทศบัญญัติ 5,000.00 เพ่ืออ านวยความสะดวก
แก่ประชาชน 

จัดเก็บภาษีในพ้ืนที่ หมู่ที่  
1 - 9 ต าบลปรางหมู่ 

5. โครงการจัดท าเว็บไซต์
ของ ทต.ปรางหมู่ 

เทศบัญญัติ 1,450.00 เพ่ือให้มีข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้องครบถ้วน 

ปรับปรุงระบบข้อมูล
สารสนเทศจัดท าเว็บไซต์ 
ของ ทต.ปรางหมู่/เช่า
พ้ืนที่เว็บไซต์ 

6. โครงการจัดงานวัน
ส าคัญทางรัฐพิธี 

เทศบัญญัติ 50,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในวันส าคัญทางรัฐพิธี 

จัดงานวันส าคัญทางรัฐพิธี 

7. จ่ายเงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

เทศบัญญัติ 393,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

จ่ายเงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

8. จ่ายเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เทศบัญญัติ 132,700.00 จ่ายเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เพ่ือจ่ายเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

9. โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของท้องถิ่น 

เทศบัญญัติ 180,000.00 เพ่ือส่งเสริมเพ่ิมทักษะใน
การปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ และทักษะ
มากยิ่งขึ้น 

10. ค่าช าระหนี้เงินต้น เทศบัญญัติ 723,000.00 เพ่ือจ่ายช าระหนี้เงินกู้
ธนาคารกรุงไทย 

ช าระหนี้เงินกู้
ธนาคารกรุงไทย 
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 โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

11 ค่าช าระดอกเบี้ย เทศบัญญัติ 180,000.00 เพ่ือจ่ายช าระค่าดอกเบี้ย
ธนาคารกรุงไทย 

ช าระค่าดอกเบี้ยธนาคาร 
กรุงไทย 

12 ส่งเสริมการฝึกอบรม/
ประชุมเพ่ือเพ่ิมความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

เทศบัญญัติ 265,000.00 ส่งเสริมให้บุคลากรใน
หน่วยงานได้รับการ
ฝึกอบรมเพ่ิมความรู้ 
ความสามารถ 

เพ่ือการปฏิบัติงานของ
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 

13 จัดซื้อวัสดุส านักงาน เทศบัญญัติ 210,000.00 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงาน 

14 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

เทศบัญญัติ 60,000.00 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงาน 

15 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เทศบัญญัติ 165,000.00 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงาน 

16 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 

เทศบัญญัติ 4,300.00 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ท่ี
เหมาะสมส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 

17 จัดซื้อจอมอนิเตอร์ เทศบัญญัติ 8,000.00 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ท่ี
เหมาะสมส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 

18 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 2 เครื่อง 

เทศบัญญัติ 32,000.00 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ท่ี
เหมาะสมส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 

19 จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร เทศบัญญัติ 11,000.00 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ท่ี
เหมาะสมส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 

20 เงินช่วยพิเศษ เทศบัญญัติ 7,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
ค่าท าศพพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างที่
เสียชีวิต 

เงินช่วยเหลือค่าท าศพ
พนักงาน เจ้าหน้าที่ 
ลูกจ้างที่เสียชีวิต 

21 เงินบ ารุงสันนิบาตแห่ง
ประเทศไทย 

เทศบัญญัติ 29,300.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุง
สันนิบาตแห่งประเทศไทย 

น าส่งเงินค่าบ ารุงสันนิบาต
แห่งประเทศไทย 

รวม 2,956,750.00   
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          6. การใช้จ่ายงบประมาณ 
                เทศบาลต าบลปรางหมู่  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการโดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา 
มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 78 โครงการ จ านวนเงิน 22,660,995.34 บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบปกติ เงินสะสม เงินอุดหนุน 
ระบุวัตถุประสงค ์

งบยุทธศาสตร์
อ าเภอ/จังหวัด 

รวม 

1. การเพิม่ขีดวามสามารถ 
    ภาคเกษตรอุตสาหกรรม 
    ต่อเนื่องจากการเกษตร 
    และผลติภณัฑ์ชุมชน 
    ท้องถิ่น 

2,174,429.37 - 3,070,000 

 
 
- 5,244,429.37 

2. การพัฒนาสู่การท่องเที่ยว 
    เชิงอนุรักษ์และเชิง    
    วัฒนธรรม 

499,280 - - 
 
- 499,280 

3. การพัฒนาคนและสังคม 
    ที่มีคุณภาพ 
 

14,172,033.20  30,200 
 
- 14,202,233.20 

4. การพัฒนาด้านการ 
    บริหารจัดการและ 
    อนุรักษ์ทรัพยากร 
    ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

281,277.25 - - 
 
- 281,277.25 

5. การสร้างความเข้มแข็ง 
    และการบริหารจัดการที่ด ี
 

2,433,775.52 - - 
 
- 2,433,775.52 

รวม 
 

19,560,795.34 
 

- 3,100,200 

 

- 22,660,995.34 
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รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา/เบิกจ่าย มีดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร 
                    และผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น  

 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลักห้า-ทุ่งหมอ
ใหญ่ หมู่ที ่7 

งบประจ าปี กองช่าง 483,000 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายยางโพรง-ตกวัด 
หมู่ที่ 7,5 

งบประจ าปี กองช่าง 456,700 
(กันเงิน) 

3 โครงการก่อสร้างฝายหินทิ้งคลองกง หมู่ที่ 3,6 เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์ 

กองช่าง 312,000 
(กันเงิน) 

4 โครงการซ่อมแซมถนนสายสถานีอนามัยบ้าน
ปรางหมู่-โรงเรียนบ้านปรางหมู่ หมู่ที่ 8 

งบประจ าปี 
 

กองช่าง 48,300 

5 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในต าบล 
ปรางหมู่ 

งบประจ าปี กองช่าง 496,000 

6 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในต าบล 
ปรางหมู่ (ปรับเกรดถนนโดยใช้เครื่องจักร อบจ.) 

งบประจ าปี กองช่าง 38,584.80 

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7,8  

เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์ 

กองช่าง 1,928,000 

8 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านตกวัด หมู่ที่ 5 
 

งบประจ าปี 
 

กองช่าง 128,000 

9 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตกวัด 
หมู่ที่ 5 

เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์ 

กองช่าง 830,000 

10 ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 1 - 9 งบประจ าปี กองช่าง 150,991 

11 จัดซื้อมาตรน้ าระบบประปา หมู่ที่  1 - 9 งบประจ าปี กองช่าง 55,800 

12 จ้างเปุาล้างบ่อน้ าบาดาล ประปา หมู่ที่ 4 งบประจ าปี 
 

กองช่าง 7,000 

13 จัดซื้อเครื่องสูบน้ าดิบ หมู่ที่ 3 งบประจ าปี 
 

กองช่าง 22,000 

14 จัดจ้างขุดขยายท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 4,8 งบประจ าปี กองช่าง 4,600 

15 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง หมู่ที่ 4 

งบประจ าปี 
 

กองช่าง 39,000 

16 โครงการซ่อมแซมฝายหินทิ้งคลองนุ้ย หมู่ที่ 8 งบประจ าปี กองช่าง 58,000 
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ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของ
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

17 อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง งบประจ าปี กองช่าง 70,833.57 

18 ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ หมู่ที่ 1 - 9 งบประจ าปี กองช่าง 66,130 

19 โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มสตรีต าบลปรางหมู่ งบประจ าปี ส านักปลัดเทศบาล 19,140 

20 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน
ต าบลปรางหมู่ 

งบประจ าปี ส านักปลัดเทศบาล 9,450 

21 โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 – 2565)  

- ส านักปลัดเทศบาล ไม่ใช้งบประมาณ 

22 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 
ปรางหมู่ 

งบประจ าปี ส านักปลัดเทศบาล 20,900 

รวม 5,244,429.37 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

1 โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์ต าบลปรางหมู่ งบประจ าปี กองการศึกษา  299,350 

2 จัดซื้อวัสดุกีฬา   งบประจ าปี กองการศึกษา 69,930 
 

3 โครงการวันกตัญญูรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ งบประจ าปี กองการศึกษา 70,000 

4 โครงการวันเด็กแห่งชาติ งบประจ าปี กองการศึกษา 60,000 

รวม 499,280 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



- 16 - 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
แหล่งเงิน 

เจ้าของ
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

1 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน งบประจ าปี กองการศึกษา 73,000 

2 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปรางหมู่ งบประจ าปี ส านักปลัดเทศบาล 10,000 

3 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น งบประจ าปี ส านักปลัดเทศบาล 120,000 

4 อุดหนุนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพัทลุง เขต 1   

งบประจ าปี กองการศึกษา 398,000 
 

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา - ค่าจัดการเรียนการสอน 

งบประจ าปี กองการศึกษา 144,500 

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา – ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 

งบประจ าปี กองการศึกษา 448,620 

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา – ค่าหนังสือเรียน  

งบประจ าปี กองการศึกษา 7,600 

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา – ค่าอุปกรณ์การเรียน  

งบประจ าปี กองการศึกษา 7,600 

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา – ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

งบประจ าปี กองการศึกษา 11,400 

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา – ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

งบประจ าปี กองการศึกษา 16,340 

11 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี 
DLTV 

เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์ 

กองการศึกษา 30,200 

12 ค่าอาหารเสริม(นม) งบประจ าปี กองการศึกษา 253,918.20 

13 โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายเสริมทักษะส าหรับ
เด็กและเยาวชนต าบลปรางหมู่ 

งบประจ าปี กองการศึกษา 29,012 

14 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประจ าปี ส านักปลัดเทศบาล 8,821,000 

15 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ งบประจ าปี ส านักปลัดเทศบาล 3,320,800 

16 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ งบประจ าปี ส านักปลัดเทศบาล 42,000 

17 ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย งบประจ าปี ส านักปลัดเทศบาล 11,700 
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ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของ
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

18 โครงการรณรงค์ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

งบประจ าปี ส านักปลัดเทศบาล 5,070 

19 โครงการรณรงค์ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 

งบประจ าปี ส านักปลัดเทศบาล 5,660 

20 จัดซื้อเรือพลาสติก งบประจ าปี ส านักปลัดเทศบาล 168,000 

21 จัดซื้อถังดับเพลิง งบประจ าปี ส านักปลัดเทศบาล 8,800 

22 ซ่อมแซมระบบกล้องรักษาความปลอดภัย CCTV งบประจ าปี ส านักปลัดเทศบาล 53,100 

23 โครงการปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า งบประจ าปี ส านักปลัดเทศบาล 21,993 

24 โครงการปูองกันโรคไข้เลือดออก งบประจ าปี ส านักปลัดเทศบาล 13,920 

25 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-9 เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่ต าบลปรางหมู่ 

งบประจ าปี ส านักปลัดเทศบาล 180,000 

รวม 14,202,233.20 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของ
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

1 ค่าธรรมเนียมทิ้งขยะ  งบประจ าปี ส านักปลัดเทศบาล 225,803.25 

2 โครงการพัฒนาแหล่งน้ าของเทศบาลต าบลปรางหมู่ 
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถ
บพิตร 

- ส านักปลัดเทศบาล ไม่ใช้งบประมาณ 

3 โครงการพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณสนามกีฬาของ
เทศบาลต าบลปรางหมู่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน
พระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

- ส านักปลัดเทศบาล ไม่ใช้งบประมาณ 

4 โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูล
ฝอยหรือสิ่งปฏิกูล  

งบประจ าปี กองคลัง 35,872 

5 โครงการส่งเสริมการจัดท าชุมชนปลอดขยะต าบล
ปรางหมู่ 

งบประจ าปี ส านักปลัดเทศบาล 19,602 

6 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

- ส านักปลัดเทศบาล ไม่ใช้งบประมาณ 

รวม 281,277.25 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของ
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

1 ค่าช าระหนี้เงินต้น งบประจ าปี ส านักปลัดเทศบาล 723,000 

2 ค่าช าระดอกเบี้ย งบประจ าปี ส านักปลัดเทศบาล 164,441.93 

3 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี งบประจ าปี ส านักปลัดเทศบาล 35,450 

4 กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย งบประจ าปี ทุกกอง 500 

5 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งบประจ าปี กองคลัง 39,690 

6 โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ งบประจ าปี กองคลัง 500 



- 19 - 
 

 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของ
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

7 ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุสัญญาเช่าพ้ืนที่เว็บไซต์ งบประจ าปี ส านักปลัดเทศบาล 1,450 

8 ส่งเสริมการฝึกอบรมเพ่ิมความรู้ความสามารถ งบประจ าปี ทุกกอง 168,562 

9 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  งบประจ าปี ส านักปลัดเทศบาล 121,302 

10 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน งบประจ าปี ส านักปลัดเทศบาล 4,678 

11 โครงการจ้างเหมาเก็บค่าน้ าประปา   งบประจ าปี กองคลัง 271,884.50 

12 วัสดุส านักงาน งบประจ าปี ทุกกอง 134,169 

13 วัสดุงานบ้านงานครัว งบประจ าปี ทุกกอง 22,571 

14 วัสดุคอมพิวเตอร์ งบประจ าปี ทุกกอง 105,000 

15 อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ งบประจ าปี ส านักปลัดเทศบาล 700 

16 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟูาขนาด 120 นิ้ว 
พร้อมติดตั้ง 

งบประจ าปี ส านักปลัดเทศบาล 15,100 

17 มอนิเตอร์ งบประจ าปี กองช่าง 2,780 

18 เครื่องคอมพิวเตอร์ งบประจ าปี กองการศึกษา 16,000 

19 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ 

งบประจ าปี กองการศึกษา 
 

4,200 

20 ตู้เก็บเอกสาร งบประจ าปี กองช่าง 11,000 

21 เครื่องคอมพิวเตอร์ งบประจ าปี กองช่าง 16,000 

22 จ่ายเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

งบประจ าปี ส านักปลัดเทศบาล 392,738 

23 เงินบ ารุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย งบประจ าปี ส านักปลัดเทศบาล 29,119.09 

24 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของท้องถิ่น 

งบประจ าปี ส านักปลัดเทศบาล 152,940 

รวม 2,433,775.52 

รวมทั้งสิ้น 
 

22,660,995.34 
 

 

 



- 20 - 
 

เทศบาลต าบลปรางหมู่ ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในเขตพ้ืนที่โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน  ภาครัฐ  และ
ภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่
ใกล้เคียง   

  ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอ
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ  การบริหารงานของเทศบาลต าบลปรางหมู่  สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
เทศบาลต าบลปรางหมู่  หรือแจ้งผ่านผู้บริหารเทศบาลต าบลปรางหมู่ทราบ  เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงการด าเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   2    เดอืนธันวาคม  พ.ศ. 2562 
                         

              

                     (นายอวยพร  หนูแก้ว) 
                                              นายกเทศมนตรีต าบลปรางหมู่  

  
 

 
 

 


