
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปรางหมู่ 
เรื่อง  การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผล
การดําเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น เทศบาลตําบลปรางหมู่ จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการ
ดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาเพ่ือให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการเทศบาลตําบลปรางหมู่ ดังนี้  

 1. วิสัยทัศน์  ของเทศบาลตําบลปรางหมู่ 
  “การเกษตรก้าวหน้า ชุมชนพัฒนา  การศึกษาก้าวไกล” 
 
 2. พันธกิจ การพัฒนาของเทศบาลตําบลปรางหมู่  มีดังนี้ 

1.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผลผลิตด้านการเกษตรเพ่ือเป็นแหล่งผลิตข้าวปศุสัตว์ 
     ที่มีคุณภาพตลอดจนส่งเสริมอาชีพของประชาชน 

  2.  บํารุงรักษาและส่งเสริมศิลปะประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  3.  จัดให้มีสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานและบํารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
  4.  ส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  5.  ส่งเสริมระบบการศึกษาและการสาธารณสุข 
  6.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความสามัคคีแก่เด็กและเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นและ
ท้องถิ่นใกล้เคียง 
  7.  ส่งเสริมและพัฒนาด้านศักยภาพของคนครอบครัวและชุมชนให้สามารถพ่ึงตนเองและมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น 
  8.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   เทศบาลตําบลปรางหมู่ ได้กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ 
ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร และ 
                                         ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น  
   แนวทางการพัฒนา 

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

5.  แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมโดยก่อสร้างปรับปรุง บํารุงรักษาถนน  สะพาน   
               ท่อระบายน้ํา  คูน้ําเพื่อเกื้อหนุนภาคการเกษตร 

    6.  แนวทางการพัฒนาติดตั้งขยายเขตระบบไฟฟูาสาธารณะ/ไฟฟูาแรงต่ําและปรับปรุงระบบ 
                                    การผลิตน้ําประปาให้มีคุณภาพ 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 
           เทศบาลตําบลปรางหมู่ ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน  เช่น  การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนนํามา
จัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป  
 

          เทศบาลตําบลปรางหมู่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2562   
โดยได้กําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี 2564 ปี 2565 

จํานวน 
 

งบประมาณ 
 

จํานวน 
 

งบประมาณ 
 

จํานวน 
 

งบประมาณ 
 

จํานวน 
 

งบประมาณ 
 

จํานวน 
 

งบประมาณ 
 

1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเพิ่มขีด 
ความสามารถภาค
เกษตร อุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากการเกษตร
และผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถ่ิน    
 

28 41,933,000 34 49,385,000 51 73,310,850 141 109,887,400 134 100,693,200 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการพัฒนาสู่ 
การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์และเชิง
วัฒนธรรม 
 

5 220,000 4 200,000 4 3,150,000 6 11,802,000 8 12,702,000 

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 
ที่มีคุณภาพ 
 

29 18,370,000 30 17,551,200 33 21,979,000 34 20,168,200 31 20,055,000 

4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบริหาร 
จัดการและอนุรักษ์   
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

6 470,000 6 480,000 6 540,000 6 530,000 6 530,000 

5 ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งและการบริหาร
จัดการที่ดี 
 

19 2,758,000 20 2,793,000 18 2,700,000 19 2,700,000 19 2,668,000 

 
รวมท้ังสิ้น 

 
87 

 
63,751,000 

 
94 

 
70,409,200 

 
112 

 
101,679,850 

 
206 

 
145,087,600 

 
198 

 
136,648,200 
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5. การจัดท างบประมาณ 

  ผู้บริหารเทศบาลตําบลปรางหมู่   ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
2563  เมื่อวันที่  27 กันยายน  2562   โดยมีงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ จํานวน  41,000,000 บาท  
สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร/์แผนงาน โครงการ งบประมาณตามเทศบัญญัติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก
การเกษตรและผลิตภณัฑ์ชุมชนทอ้งถิ่น    
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 7 1,931,800 

1,2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 185,650 

1.3  แผนงานการเกษตร 2 78,000 

1.4 แผนงานพาณิชย ์ 4 630,000 

1.5 แผนงานงบกลาง 1 700,000 

รวม 18 3,525,450 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม 

2.1 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 4 500,000 

รวม 4 500,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 108,000 

3.2 แผนงานการศึกษา 11 1,820,664 

3.3 แผนงานสาธารณสุข 5 414,000 

3.4 แผนงานงบกลาง 5 14,331,600 

รวม 26 16,674,264 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

4.1 แผนงานสาธารณสุข 3 390,000 

รวม 3 390,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแขง็และการบริหารจัดการทีด่ี 

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 8 1,444,866 

5.2 แผนงานงบกลาง 7 1,457,400 

5.3 แผนงานการศึกษา 1 100,000 

5.4 แผนงานเคหะและชุมชน 1 370,000 

รวม 17 3,372,266 

รวมท้ังสิ้น (โครงการและครุภัณฑ์) 68 24,461,980 
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รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

และงบประมาณจากแหล่งอ่ืน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 
 
 

  โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายไสนมความ-หูนบ 
หมู่ที่ 2 

เทศบัญญัติ 497,800 ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ถนน คสล.ขนาด กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 175 
เมตร  หนา 0.15 เมตร 

2 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายเชื่อมทางหลวง
หมายเลข 41 หมู่ที่ 4 

เทศบัญญัติ 166,000 ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 23.00 เมตร  หนา 
0.15 เมตร พร้อมวางท่อ 
คสล. มอก.ชั้นสามขนาด 
 1.00 x1.00 เมตร  
(จํานวน 24 ท่อนสอง
แถว) 

3 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายยางโพรง-ตกวัด 
หมู่ที่ 7,5 

เทศบัญญัติ 499,000 ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ถนน คสล.ขนาด กว้าง 
6.00 เมตร ยาว 93 
เมตร  หนา 0.15 เมตร 

4 โครงการก่อสร้างประตู
ทางเข้าเทศบาลตําบล 
ปรางหมู่ หมู่ที่ 7 

เทศบัญญัติ 397,000 เพ่ือปรับภูมิทัศน์ 
บริเวณทางเข้าเทศบาล
ตําบลปรางหมู่ที่เป็น
สัญลักษณ์บอกถึงท่ีตั้ง 

ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 
8 เมตร สูง 5 เมตร ตาม
แบบและรายการที่
เทศบาลกําหนด 

5 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายยางโพรง-ตกวัด 
หมู่ที่ 7,5 กม.ที่ 0+885 
ถึง 1+100 

เทศบัญญัติ 
(โอนงบประมาณ) 

498,000 ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ถนน คสล.ขนาด กว้าง 
6.00 เมตร ยาว 125 
เมตร  หนา 0.15 เมตร 

6 โครงการซ่อมแซมคอ
สะพานคลองเลียบทาง
รถไฟ หมู่ที่ 1 

เทศบัญญัติ 19,100 ประชาชนเดินทาง
สะดวกและปลอดภัย 

ซ่อมแซมสะพานให้อยู่ใน
สภาพใช้การได้ 
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  โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

7 โครงการขุดเจาะบ่อน้ํา
บาดาล บ้านในล้อม  
หมู่ที่ 4 

เทศบัญญัติ 
(โอนงบประมาณ) 

228,000 ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล
เพ่ือให้ประชาชนมีน้ํา
ใช้ในการอุปโภคและ
บริโภคอย่างเพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล 
ขนาด  6 นิ้ว ลึกไม่น้อย
กว่า 42.50 เมตร หรือให้
ได้ปริมาณน้ําไม่น้อยกว่า 
5 ลูกบาศก์เมตร/ชม. 
พร้อมติดตั้งปั้มสูบน้ําชนิด
จุ่มใต้น้ํา(ซัมเมอร์ส) ขนาด
1.5 แรงม้า 

8 โครงการขุดเจาะบ่อน้ํา
บาดาล บ้านนางเกรียง  
หมู่ที่ 2 

เทศบัญญัติ 212,000 ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล
เพ่ือให้ประชาชนมีน้ํา
ใช้ในการอุปโภคและ
บริโภคอย่างเพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อน ้าบาดาล 
ขนาด  6 นิ ว ลึกไม่น้อย
กว่า 42.50 เมตร หรือให้
ได้ปริมาณน ้าไม่น้อยกว่า 
5 ลูกบาศก์เมตร/ชม. 
พร้อมติดตั งปั้มสูบน ้าชนิด
จุ่มใต้น ้า (ซัมเมอร์ส) 
ขนาด 1.5 แรงม้า 

9 โครงการซ่อมแซมคอ
สะพานข้ามคลองเขต หมู่
ที่ 2 ตําบลปรางหมู่ ถึง 
หมู่ที่ 11 ตําบลชัยบุรี 

เทศบัญญัติ 12,600 ประชาชนเดินทาง
สะดวกและปลอดภัย 

ซ่อมแซมสะพานให้อยู่ใน
สภาพใช้การได้ 

10 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง
ถนนภายในตําบล  
- ถมหลุมบ่อถนนสาย
เลียบทางรถไฟฝั่งตะวันตก 
หมู่ที่ 2,3 

เทศบัญญัติ 316,000 ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ซ่อมแซมปรับปรุงถนน 

11 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง
ถนนภายในตําบล -  ถม
หินผุเพ่ือขยายไหล่ทาง
บริเวณโค้งบ้านหนองโอน 
หมู่ที่ 4 

เทศบัญญัติ 9,400 ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ซ่อมแซมปรับปรุงถนน 

12 จ้างเหมาขยายและ
ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 9 

เทศบัญญัติ 
 
 

100,000 เพ่ือให้ประชาชนมีน้ํา
เพ่ืออุปโภคบริโภค
เพียงพอและทั่วถึง 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมและ
ขยายระบบประปาใน
ตําบลปรางหมู่ 
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  โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

13 จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1 - 9 

เทศบัญญัติ 
 

150,000 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อวัสดุก่อสร้างสําหรับ
กิจการในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลตําบลปรางหมู่ 

จัดซื้อวัสดุก่อสร้างสําหรับ
กิจการในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลตําบล 
ปรางหมู่ 

14 จัดซื้อวัสดุอ่ืนๆ - มาตรน้ํา เทศบัญญัติ 
 

80,000 จัดซื้อมาตรน้ําและวัสดุอ่ืน 
ๆ สําหรับการประปา 

เพ่ือให้มีน้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

15 จัดซื้อปั๊มสูบน้ําชนิดจุ่มใต้
น้ํา (ซัมเมิร์ส) 

เทศบัญญัติ 
(โอนงบประมาณ) 

25,000 จัดซื้อปั๊มสูบน้ําสําหรับใช้ใน
กิจการประปา 

ปั๊มสูบน้ําขนาด 1.5 
แรงม้า จํานวน 1 ตัว 

16 อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคจังหวัดพัทลุง 

เทศบัญญัติ 
 

100,000 เพ่ือให้มีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 
มีความสะดวก ปลอดภัย 

อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคเพ่ือดําเนินการ
ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ
และขยายเขตไฟฟูาแรง
ต่ํา หมู่ที่ 1-9 ตําบล 
ปรางหมู่ 

17 ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟูา
สาธารณะ หมู่ที่ 1 - 9 

เทศบัญญัติ 
 

90,000 เพ่ือให้มีไฟฟูาสาธารณะใช้
อย่างทั่วถึง มีความสะดวก 
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมไฟฟูาถนน ให้
อยู่ในสภาพใช้การได้ 
ตําบลปรางหมู่ 

18 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บ้านมั่นคง 
หมู่ที่ 9 

จ่ายขาด 
เงินสะสม 

491,000 ประชาชนได้มีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ถนน คสล. 
-ซอยทางเข้าหมู่บ้าน 
กว้าง 5 เมตร ยาว 115 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
-ซอยบ้านนายนุ้ย-นางนุ้ย 
กว้าง 4 เมตร ยาว 30 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

19 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายตกวัด-หัวไทร 
หมู่ที่ 5 
 

จ่ายขาด 
เงินสะสม 

499,000 ประชาชนได้มีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ถนน คสล. 
ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร 
ยาว 85 เมตร หนา 
0.15 เมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร 
ยาว 35 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

20 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายใสหนุน หมู่ที่ 5  

เงินทุนสํารองเงิน
สะสม 

494,000 ประชาชนได้มีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ถนน คสล.กว้าง 5 เมตร 
ยาว 120 เมตร พร้อม
วางท่อ คสล. 
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  โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

21 โครงการปรับปรุงยกระดับ
ถนนสายหนองโอน-วังหรั่ง 
หมู่ที่ 4  

เงินทุนสํารองเงิน
สะสม 

486,000 ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กว้าง 4 เมตร ยาว 990 
เมตร พร้อมวางท่อ คสล. 

22 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายปุายาง-หน้าถ้ํา 
หมู่ที่ 7 

เงินทุนสํารองเงิน
สะสม 

489,000 ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 
ยาว 165 เมตร 

23 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สาย รพช.-บ้านนาย
ลบ หมู่ที่ 3  

เงินทุนสํารองเงิน
สะสม 

484,000 ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 
ยาว 155 เมตร พร้อมวาง
ท่อ คสล. 

24 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายศาลาปุาขวางหัว
นอน หมู่ที่ 7  

เงินทุนสํารองเงิน
สะสม 

493,000 ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร 
ยาว 155 เมตร พร้อมวาง
ท่อ คสล. 

25 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายหนองลึก-คลอง
กง หมู่ที่ 3  

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 9,980,000 ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ถนน คสล. กว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร 

26 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาแบบบาดาลแบบ
ทรงถ้วยแชมเปญ และ
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านใน
ล้อม หมู่ที่ 4  

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 654,000 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

ระบบประปาแบบบาดาล
แบบทรงถ้วยแชมเปญ 

27 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายยางโพรง-ตกวัด 
หมู่ที่ 7,5 กม.ที่ 0+800 
- 0+900  

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
เหลือจ่าย 

340,000 ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ถนน คสล. ขนาดกว้าง  
6 เมตร ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

28 โครงการรณรงค์ส่งเสริม
การจัดทําและการใช้ปุ๋ย
ชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ 

งบประจําปี 35,000 ส่งเสริมการใช้ปุ๋ย
ชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้ในการจัดทํา
ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ 

รวม 17,844,900   
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ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม 
 

  โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ  เทศบัญญัติ 60,000 ส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนได้ตระหนักถึง
ความสําคัญ รู้จัก
หน้าที่เป็นคนดีมี
คุณธรรม 

ส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณี โดยสนับสนุน
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 

2 โครงการวันกตัญญูรดน้ํา
ขอพรผู้สูงอายุ 

เทศบัญญัติ 70,000 ส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

จัดงานวันกตัญญูรดน้ํา
ผู้สูงอายุ ตามประเพณี
ท้องถิ่น 

3 โครงการกีฬามวลชน
สัมพันธ์ตําบลปรางหมู่ 

เทศบัญญัติ 300,000 เพ่ือให้ประชาชนได้
ร่วมกันแข่งกันกีฬา 

สนับสนุนการแข่งขันกีฬา
ในตําบลปรางหมู่ 

4 โครงการจัดหาอุปกรณ์
กีฬาประจําหมู่บ้าน 

เทศบัญญัติ 70,000 เพ่ือส่งเสริมการเล่น
กีฬา ออกกําลังกาย 

จัดหาอุปกรณ์กีฬาประจํา
ตําบล จํานวน 9 หมู่บ้าน 

รวม 500,000   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 10 - 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 

 โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

เทศบัญญัติ 9,000 เสริมสร้างความ
ปลอดภัยบนท้องถนน 

จัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ
ประชาชน 

2 โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

เทศบัญญัติ 9,000 เสริมสร้างความ
ปลอดภัยบนท้องถนน 

จัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ
ประชาชน 

3 โครงการฝึกอบรมสมาชิก 
อปพร. 

เทศบัญญัติ 20,000 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยชุมชน 

จัดฝึกอบรมทบทวน
สมาชิก อปพร. 

4 โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่อง
ดับเพลิง 

เทศบัญญัติ 
 

10,000 สําหรับใช้ในการ
ช่วยเหลือเหตุอัคคีภัย 

ใช้ในการระงับเหตุอัคคีภัย
ในชุมชน 

5 โครงการอาหารเสริม (นม) เทศบัญญัติ 421,564 ส่งเสริมโภชนาการของ
เด็ก 

อุดหนุนอาหารเสริม (นม ) 
โรงเรียน 

6 โครงการอาหารกลางวัน เทศบัญญัติ 490,000 ส่งเสริมโภชนาการของ
เด็ก 

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียน 

7 โครงการจัดการเรียนการ
สอน 

เทศบัญญัติ 170,000 เพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาการเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 
2 แห่ง 

8 ค่าหนังสือเรียน เทศบัญญัติ 14,000 เพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาการเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 
2 แห่ง 

9 ค่าอุปกรณ์การเรียน เทศบัญญัติ 14,000 เพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาการเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 
2 แห่ง 

10 ค่าเครื่องแบบนักเรียน เทศบัญญัติ 21,000 เพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาการเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 
2 แห่ง 

11 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เทศบัญญัติ 30,100 เพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาการเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 
2 แห่ง 

12 โครงการจัดกิจกรรมเข้า
ค่ายเสริมทักษะสําหรับเด็ก
และเยาวชนตําบลปรางหมู่ 

เทศบัญญัติ 30,000 เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนมี
ความรู้และทักษะเพ่ิม
มากขึ้นจากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ  

จัดกิจกรรมค่ายเสริม
ทักษะสําหรับเด็กและ
เยาวชนตําบลปรางหมู่ 
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 โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

13 โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์ เทศบัญญัติ 80,000 เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
และข่าวสารแก่
ประชาชนในตําบล 

จัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับ
หมู่บ้านทุกหมู่บ้านใน
ตําบลปรางหมู่ 

14 เงินสมทบเข้ากองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น 

เทศบัญญัติ 120,000 เพ่ือนําส่งเงินสมทบเข้า
กองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ 

ส่งเงินสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ 

15 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

เทศบัญญัติ 20,000 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
ต่างๆ  

มีการปฏิบัติงานด้านงาน
สาธารณสุขอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

16 โครงการปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

เทศบัญญัติ 42,000 ร่วมปูองกันโรคไข้เลือด 
ออก 

จัดกิจกรรม/โครงการ
ปูองกันโรคไข้เลือดออก 

17 โครงการปูองกันโรคพิษ 
สุนัขบ้า 

เทศบัญญัติ 28,000 ร่วมปูองกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

จัดกิจกรรม/โครงการ
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 

18 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ 

เทศบัญญัติ 60,600 เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม
สูงอายุ 

ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ 

19 สนับสนุนงบประมาณให้คน
พิการ 

เทศบัญญัติ 4,656,000 เพ่ือให้คนพิการดํารง 
ชีวิตอย่างมีความสุข 

จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ 

20 สนับสนุนงบประมาณให้
ผู้ปุวยเอดส์ 

เทศบัญญัติ 54,000 เพ่ือให้ผู้ปุวยเอดส์ดํารง 
ชีวิตอย่างมีความสุข 

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 

21 สนับสนุนงบประมาณให้
ผู้สูงอายุ 

เทศบัญญัติ 9,491,600 เพ่ือให้ผู้สูงอายุดํารงชีวิต
อย่างมีความสุข 

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

22 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เทศบัญญัติ 
(สํารองจ่าย) 

 

700,000 เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบ  
สาธารณภัยด้านต่างๆ 
ในตําบลปรางหมู่ 

สนับสนุนงบประมาณ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติต่างๆ ในตําบล 
ปรางหมู่ 

23 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

เทศบัญญัติ 
 

10,000 เพ่ือสมทบเงินกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล 
ปรางหมู่ 

สนับสนุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการชุมชน 

24 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่
รวมใจต้านภัยยาเสพติด
และโรคเอดส์ 

เทศบัญญัติ 
 

88,700 จัดฝึกอบรมการปูองกัน 
ยาเสพติดและโรคเอดส์ 

จัดโครงการปูองกันยาเสพ
ติดและโรคเอดส์ จํานวน 
1 ครั้ง 
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 โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

25 โครงการพัฒนาการบริหาร
จัดการศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

เทศบัญญัติ 
 

43,000 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายการ 
พัฒนาการบริหารจัดการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 
ประจําตําบลปรางหมู่ 

สนับสนุนศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี 

26 โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพและเสริมอาชีพ
การทําขนมโรตีกรอบจิ๋ว
ให้กับกลุ่มสตรีตําบล 
ปรางหมู่ 

เทศบัญญัติ 
 

27,850 พัฒนาศักยภาพสตรีตําบล
ปรางหมู่ 

สนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม
สตรีตําบลปรางหมู่ 

27 โครงการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561 -
2565 (เพ่ิมเติม) 

เทศบัญญัติ 
 

8,500 เพ่ือเป็นองค์ความรู้แก่
ประชาชนส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมให้ประชาชนในการ
จัดทําแผนชุมชน 

ประชาชนเกิดความรู้ใน
การจัดทําแผนชุมชน
ตําบล 

28 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ 
การให้ความรู้ในการปูองกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
(covid-19) 

เทศบัญญัติ 
(โอนงบประมาณ) 

7,900 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ในการปูองกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-
19) 

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ในการปูองกันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
(covid-19)  

29 โครงการรื้อถอนอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
แหลมยาง 

เทศบัญญัติ 
(โอนงบประมาณ) 

29,600 รื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านแหลมยาง เพื่อ
ก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก
หลังใหม ่

รื้อถอนอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 
แหลมยาง 

30 อุดหนุนสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพัทลุง เขต 1 

เทศบัญญัติ 480,000 เพ่ือเป็นค่าอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน ในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

อุดหนุนสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพัทลุง เขต 1 

31 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-9 เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขในพ้ืนที่ตําบล
ปรางหมู่ 

เทศบัญญัติ 
 

180,000 เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและ
ควบคุมปูองกันโรคใน
หมู่บ้านและชุมชน 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
ปราศจากโรคภัยและ
สามารถปูองกันควบคุม
โรคได้ด้วยชุมชนเอง 

รวม 17,366,414   
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ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 

 โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 ค่าธรรมเนียมการทิ้งขยะ เทศบัญญัติ 300,000 เพ่ือเป็นค่าธรรมเนียม
ในการจัดการขยะใน
ชุมชน 

จัดการขยะภายในตําบล 

2 โครงการจ้างเหมาเอกชน
จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูล
ฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 

เทศบัญญัติ 40,000 เพ่ืออํานวยความ
สะดวกแก่ประชาชนใน
การชําระค่าธรรมเนียม
ขยะมูลฝอยหรือสิ่ง
ปฏิกูล 

จ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ
ขยะ 

3 โครงการส่งเสริมการจัดทํา
ชุมชนปลอดขยะตําบลปราง
หมู่ 

เทศบัญญัติ 50,000 เพ่ือส่งเสริมการจัดทํา
ชุมชนปลอดขยะ 

จัดฝึกอบรมและดูงาน
การจัดการขยะ 

รวม 390,000   
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี 
 
 โครงการ แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
ปรางหมู่และนายก 
เทศมนตรีตําบลปรางหมู่ 

เทศบัญญัติ 500,000 จัดการเลือกตั้งระบอบ
ประชาธิปไตย 

จัดการเลือกตั้งตาม
ระบอบประชาธิปไตย 

2 จัดตั้งประชาคมในกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล
ตําบล 

เทศบัญญัติ 80,000 เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดตั้งประชาคมใน
กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้าง
ของเทศบาลตําบล 
ปรางหมู่ 

จัดตั้งประชาคมใน
กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้าง
ของเทศบาลตําบล 
ปรางหมู่ 

3 โครงการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

เทศบัญญัติ 28,000 เพ่ือจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

จัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

4 โครงการจัดเก็บภาษีนอก
สถานที่ 

เทศบัญญัติ 5,000 เพ่ืออํานวยความสะดวก
แก่ประชาชน 

จัดเก็บภาษีในพ้ืนที่ หมู่
ที่ 1 - 9 ตําบลปรางหมู่ 
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 โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

5 โครงการจ้างเหมาเก็บ 
ค่าน้ําประปา 

เทศบัญญัติ 
 

300,000 เพ่ือให้ผู้ใช้น้ําประปามี
ความสะดวก 

ผู้ใช้น้ําประปามีความ
สะดวก 

6 โครงการจัดทําเว็บไซต์ของ 
ทต.ปรางหมู่ 

เทศบัญญัติ 1,450 เพ่ือให้มีข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้องครบถ้วน 

ปรับปรุงระบบข้อมูล
สารสนเทศจัดทําเว็บไซต์ 
ของ ทต.ปรางหมู่/เช่า
พ้ืนที่เว็บไซต์ 

7 โครงการจัดงานวันสําคัญ
ทางรัฐพิธี 

เทศบัญญัติ 75,000 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในวันสําคัญทางรัฐพิธี 

จัดงานวันสําคัญทางรัฐ
พิธี 

8 จ่ายเงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

เทศบัญญัติ 392,000 เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

จ่ายเงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

9 จ่ายเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เทศบัญญัติ 135,000 จ่ายเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เพ่ือจ่ายเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม 

10 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับประชาธิปไตยและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

เทศบัญญัติ 20,000 จัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับประชาธิปไตย
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ผู้เข้าอบรมมีความรู้
เกี่ยวกับประชาธิปไตย
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

11 ค่าชําระหนี้เงินต้น เทศบัญญัติ 723,000 เพ่ือจ่ายชําระหนี้เงินกู้
ธนาคารกรุงไทย 

ชําระหนี้เงินกู้ธนาคาร 
กรุงไทย 

12 ค่าชําระดอกเบี้ย เทศบัญญัติ 160,000 เพ่ือจ่ายชําระค่าดอกเบี้ย
ธนาคารกรุงไทย 

ชําระค่าดอกเบี้ย
ธนาคารกรุงไทย 

13 ส่งเสริมการฝึกอบรม/
ประชุมเพ่ือเพ่ิมความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

เทศบัญญัติ 335,000 ส่งเสริมให้บุคลากรใน
หน่วยงานได้รับการ
ฝึกอบรมเพ่ิมความรู้ 
ความสามารถ 

เพ่ือการปฏิบัติงานของ
บุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ 

14 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน เทศบัญญัติ 266,866 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงาน 

15 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เทศบัญญัติ 50,000 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงาน 

16 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เทศบัญญัติ 165,000 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงาน 

17 ตู้เย็น เทศบัญญัติ 15,000 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน เพ่ือให้มีครุภัณฑใ์นการ
ปฏิบัติงาน 
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 โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

18 กล้องถ่ายภาพดิจิตอล เทศบัญญัติ 19,300 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ท่ี
เหมาะสมสําหรับการ
ปฏิบัติงาน 

19 เครื่องคอมพิวเตอร์ 
จํานวน 1 เครื่อง 

เทศบัญญัติ 22,000 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ท่ี
เหมาะสมสําหรับการ
ปฏิบัติงาน 

20 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
อ่อน 

เทศบัญญัติ 11,000 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ท่ี
เหมาะสมสําหรับการ
ปฏิบัติงาน 

21 ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
รัชกาลที่ 10 

เทศบัญญัติ 
(โอนงบประมาณ) 

390,000 จัดจ้างทําซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ รัชกาลที่ 10 

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติผลิต
จากวัสดุไฟเบอร์กลาส 
ยาว 5 เมตร สูง 5.10 
เมตร พร้อมติดตั้ง 

22 เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน 

เทศบัญญัติ 47,000 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน 

23 เทปวัดระยะ เทศบัญญัติ 5,800 จัดซื้อครุภัณฑ์สํารวจ เทปวัดระยะชนิดสายไฟ 
เป็นวัสดุไฟเบอร์กลาส 
ความยาว 100 เมตร 

24 ตราสัญลักษณ์เฉลิมพระ
เกียรติ พระบรมฉายา
ลักษณ์รัชกาลที่ 10 

เทศบัญญัติ 250,000 จัดซื้อครุภัณฑ์อ่ืน จัดซื้อตราสัญลักษณ์เฉลิม
พระเกียรติ พระบรมฉายา
ลักษณ์รัชกาลที่ 10 วัสดุ
ทําด้วยไฟเบอร์กลาส 
กว้าง 6 เมตร สูง 4 เมตร 
พร้อมติดตั้ง 

25 เงินช่วยพิเศษ เทศบัญญัติ 10,000 เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
ค่าทําศพพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างที่
เสียชีวิต 

เงินช่วยเหลือค่าทําศพ
พนักงาน เจ้าหน้าที่ 
ลูกจ้างที่เสียชีวิต 

26 เงินบํารุงสันนิบาตแห่ง
ประเทศไทย 

เทศบัญญัติ 32,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุง
สันนิบาตแห่งประเทศไทย 

นําส่งเงินค่าบํารุงสันนิบาต
แห่งประเทศไทย 

รวม 4,038,416   

รวมท้ังสิ้น 40,139,730   
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          6. การใช้จ่ายงบประมาณ 
                เทศบาลตําบลปรางหมู่  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการโดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา 
มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จํานวน 89 โครงการ จํานวนเงิน 37,363,588 บาท  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบปกติ 
เงินสะสม/

เงินทุนสํารอง
เงินสะสม 

เงินอุดหนุน 
ระบุวัตถุประสงค ์

เงินอุดหนุน
ทั่วไป/เงิน

หน่วยงานอื่น 
รวม 

1. การเพิม่ขีดวามสามารถ 
    ภาคเกษตรอุตสาหกรรม 
    ต่อเนื่องจากการเกษตร 
    และผลติภณัฑ์ชุมชน 
    ท้องถิ่น 

2,341,311.94 3,436,000 10,632,500 

 
 
- 16,409,811.94 

2. การพัฒนาสู่การท่องเที่ยว 
    เชิงอนุรักษ์และเชิง    
    วัฒนธรรม 

60,000 - - 
 
- 60,000 

3. การพัฒนาคนและสังคม 
    ที่มีคุณภาพ 
 

14,224,673.48 1,181,000 2,342,000 
 

58,864 17,806,537.48 

4. การพัฒนาด้านการ 
    บริหารจัดการและ 
    อนุรักษ์ทรัพยากร 
    ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

372,544.75 - - 
 
- 372,544.75 

5. การสร้างความเข้มแข็ง 
    และการบริหารจัดการที่ด ี
 

2,714,693.83 - - 
 
- 2,714,693.83 

รวม 19,713,224 4,617,000 12,974,500 58,864 37,363,588 
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รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา/เบิกจ่าย มีดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและ 

                         ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น  
 

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของ
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ดําเนินการ 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสนมควาย-หูนบ 
หมู่ที่ 2 

งบประจําปี กองช่าง 486,000 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเชื่อมทางหลวง
หมายเลข 41 หมู่ที่ 4 

งบประจําปี กองช่าง 166,000 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายยางโพรง-ตกวัด  
หมู่ที่ 7,5 กม.ที่ 0+885 ถึง 1+100 

งบประจําปี กองช่าง 497,600 

4 โครงการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล บ้านในล้อม  
หมู่ที่ 4 

งบประจําปี กองช่าง 228,000 

5 โครงการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล บ้านนางเกรียง  
หมู่ที่ 2 

งบประจําปี กองช่าง 212,000 

6 โครงการซ่อมแซมคอสะพานคลองเลียบทางรถไฟ 
หมู่ที่ 1 

งบประจําปี กองช่าง 19,100 

7 โครงการซ่อมแซมคอสะพานข้ามคลองเขต หมู่ที่ 2 
ตําบลปรางหมู่ ถึง หมู่ที่ 11 ตําบลชัยบุรี 

งบประจําปี กองช่าง 12,600 

8 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในตําบล  
- ถมหลุมบ่อถนนสายเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันตก  
หมู่ที่ 2,3 

งบประจําปี กองช่าง 316,000 

9 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในตําบล -  ถม
หินผุเพ่ือขยายไหล่ทางบริเวณโค้งบ้านหนองโอน  
หมู่ที่ 4 

งบประจําปี กองช่าง 9,400 

10 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา  หมู่ที่ 1 - 9 งบประจําปี กองช่าง 33,500 

11 จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบประปา  หมู่ที่ 1 - 9 งบประจําปี กองช่าง 167,894 

12 จัดซื้อมาตรน้ําระบบประปา หมู่ที่  1 - 9 งบประจําปี กองช่าง 16,000 

13 จัดซื้อปั๊มสูบน้ําชนิดจุ่มใต้น้ํา (ซัมเมิร์ส) งบประจําปี กองช่าง 22,000 
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของ
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ดําเนินการ 

14 อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง งบประจําปี กองช่าง 60,811.94 

15 ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ หมู่ที่ 1 - 9 งบประจําปี กองช่าง 59,635 

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านมั่นคง  
หมู่ที่ 9 

จ่ายขาด 
เงินสะสม 

กองช่าง 491,000 

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตกวัด-หัวไทร หมู่ที่ 5 
ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร 

จ่ายขาด 
เงินสะสม 

กองช่าง 499,000 

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายใสหนุน หมู่ที่ 5 กว้าง 
5 เมตร ยาว 120 เมตร 

เงินทุนสํารอง
เงินสะสม 

กองช่าง 494,000 

19 โครงการปรับปรุงยกระดับถนนสายหนองโอน - วังหรั่ง 
หมู่ที่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 990 เมตร  

เงินทุนสํารอง
เงินสะสม 

กองช่าง 486,000 

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปุายาง-หน้าถ้ํา  
หมู่ที่ 7 กว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร  

เงินทุนสํารอง
เงินสะสม 

กองช่าง 489,000 

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย รพช.-บ้านนายลบ หมู่
ที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 155 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. 

เงินทุนสํารอง
เงินสะสม 

กองช่าง 484,000 

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาปุาขวางหัวนอน 
หมู่ที่ 7 กว้าง 4 เมตร ยาว 155 เมตร พร้อมวางท่อ 
คสล. 

เงินทุนสํารอง
เงินสะสม 

กองช่าง 493,000 

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองลึก-คลองกง หมู่ที่ 
3 กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

กองช่าง 9,639,500 

24 โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลแบบทรงถ้วย
แชมเปญ และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านในล้อม  หมู่ที่ 4  

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

กองช่าง 654,000 

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายยางโพรง-ตกวัด  
หมู่ที่ 7,5 กม.ที่ 0+800 - 0+900 ขนาดกว้าง  
6 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 
เหลือจ่าย 

กองช่าง 339,000 

26 โครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดทําและการใช้ปุ๋ยชีวภาพ
และปุ๋ยอินทรีย์ 

งบประจําปี สํานัก
ปลัดเทศบาล 

34,771 

รวม 16,409,811.94 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม 
 

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ดําเนินการ 

1 โครงการวันเด็กแห่งชาติ งบประจําปี กองการศึกษา 60,000 

รวม 60,000 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
แหล่งเงิน 

เจ้าของ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ดําเนินการ 

1 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน งบประจําปี กองการศึกษา 64,800 

2 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลปรางหมู่ งบประจําปี สํานัก
ปลัดเทศบาล 

10,000 

3 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น งบประจําปี สํานัก
ปลัดเทศบาล 

120,000 

4 อุดหนุนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพัทลุง เขต 1   

งบประจําปี กองการศึกษา 401,840 

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา     
- ค่าจัดการเรียนการสอน 

งบประจําปี กองการศึกษา 127,500 

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา   
– ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 

งบประจําปี กองการศึกษา 356,700 

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
– ค่าหนังสือเรียน  

งบประจําปี กองการศึกษา 9,200 

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
– ค่าอุปกรณ์การเรียน  

งบประจําปี กองการศึกษา 9,200 

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
– ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

งบประจําปี กองการศึกษา 13,800 

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
– ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

งบประจําปี กองการศึกษา 19,780 

11 ค่าอาหารเสริม(นม) งบประจําปี กองการศึกษา 241,794.48 

12 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

งบประจําปี สํานัก
ปลัดเทศบาล 

53,240 

13 โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ.2561 – 2565 (เพ่ิมเติม) 

งบประจําปี สํานัก
ปลัดเทศบาล 

7,860 
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของ
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ดําเนินการ 

14 จัดซื้อชุดอุปกรณ์สําหรับห้องเรียนโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมยาง  

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

กองการศึกษา 30,000 

15 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประจําปี สํานัก
ปลัดเทศบาล 

9,033,200 

16 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ งบประจําปี สํานัก
ปลัดเทศบาล 

3,448,000 

17 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ งบประจําปี สํานัก
ปลัดเทศบาล 

48,000 

18 ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย งบประจําปี สํานัก
ปลัดเทศบาล 

785 

19 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง หมู่ที่ 2,3,6 
สูบน้ําใส่นาข้าว (เครื่องสูบน้ําจากชลประทาน) 

งบประจําปี สํานัก
ปลัดเทศบาล 

8,608 

20 โครงการรณรงค์ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 

งบประจําปี สํานัก
ปลัดเทศบาล 

4,960 

21 จัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต 
พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 
แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน 
จํานวน 1 ลํา 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

80,000 

22 โครงการปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า งบประจําปี สํานัก
ปลัดเทศบาล 

18,216 

23 โครงการปูองกันโรคไข้เลือดออก งบประจําปี สํานัก
ปลัดเทศบาล 

10,000 

24 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-9 เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่ตําบลปรางหมู่ 

งบประจําปี สํานัก
ปลัดเทศบาล 

180,000 

25 โครงการรื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
แหลมยาง 

งบประจําปี กองการศึกษา 29,600 

26 ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมยาง  
หมู่ที่ 3  สูง 1.50 เมตร ยาว 98.40 เมตร  

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 
เหลือจ่าย 

กองการศึกษา 372,000 

27 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการ
ปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-
19) และการจัดทําหน้ากากอนามัยเพื่อการ
ปูองกันตนเอง 

งบประจําปี สํานัก
ปลัดเทศบาล 

7,590 
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของ
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ดําเนินการ 

28 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทําหน้ากากอนามัยใน
โครงการพลังคนไทยร่วมใจปูองกันไวรัสโสคโรนา 
(COVID - 19) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

18,864 

29 ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดปรางหมู่นอก เทศบาลตําบลปรางหมู่  

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

กองการศึกษา 170,000 

30 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 
50 คน (ตอกเสาเข็ม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านแหลมยาง สังกัดเทศบาลตําบลปรางหมู่  

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

กองการศึกษา 1,690,000 

31 โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง สําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมยาง 

จ่ายขาด 
เงินสะสม 

กองการศึกษา 350,000 

32 โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง สําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปรางหมู่นอก 

จ่ายขาด 
เงินสะสม 

กองการศึกษา 350,000 

33 โครงการปรับปรุงลานติดตั้งครุภัณฑ์ส่งเสริม
สุขภาพ หมู่ที่ 8 

เงินทุนสํารอง
เงินสะสม 

กองช่าง 232,000 

34 ซ่อมแซมอาคารที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ เงินนอก
งบประมาณ 

(พมจ.พัทลุง) 20,000 

35 โครงการช่วยเหลือผู้ปุวยติดบ้านติดเตียง เงินนอก
งบประมาณ 

(สมาคมสันนิบาต
แห่งประเทศไทย) 

20,000 

36 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกําลังกายพร้อมติดตั้ง  
หมู่ที่ 8 จํานวน 8 รายการ ได้แก่ 
1. อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อ
เหล็กนั่งพิง) 
2. อุปกรณ์บริหารแขน-ลดหน้าท้องและนวดหลัง 
    (แบบดึงยกตุ้มน้ําหนัก) 
3. อุปกรณ์บริหารขา-เข่า (ซิทอัพลดหน้าท้องแบบ
ยกตุ้มน้ําหนัก) 
4. อุปกรณ์บริหารขาและสะโพก (แบบเดินสลับ
เท้า) 
5. อุปกรณ์บริหารขา-สะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-วิ่ง
สลับเท้า) 
6. อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบถ่วงตัด) 
7. อุปกรณ์บริหารเอว-สะโพกคู่ (แบบนั่งและยืน) 
8. อุปกรณ์บริหารขา-เข่า (ซิทอัพลดหน้าท้องแบบ
ยกตุ้มน้ําหนัก) 

จ่ายขาด 
เงนิสะสม 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

249,000 

รวม 17,806,537.48 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่ดําเนินการ 

1 ค่าธรรมเนียมทิ้งขยะ  งบประจําปี สํานัก
ปลัดเทศบาล 

328,308.75 

2 โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูล
ฝอยหรือสิ่งปฏิกูล  

งบประจําปี กองคลัง 38,842 

3 ขุดลอกคูระบายน้ําบริเวณถนนเลียบทางรถไฟฝั่ง
ตะวันตก หมู่ที่ 2 (เครื่องจักรกลของ อบจ.พัทลุง) 

งบประจําปี สํานัก
ปลัดเทศบาล 

5,394 

รวม 372,544.75 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี 
 

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของ
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ดําเนินการ 

1 ค่าชําระหนี้เงินต้น งบประจําปี สํานัก
ปลัดเทศบาล 

723,000 

2 ค่าชําระดอกเบี้ย งบประจําปี สํานัก
ปลัดเทศบาล 

125,425.22 

3 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา 

งบประจําปี สํานัก
ปลัดเทศบาล 

2,500 

4 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

- สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ไม่ใช้งบประมาณ 

5 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี 
- พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนาง
เจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ 
ห้องประชุมเทศบาลตําบลปรางหมู่ 

งบประจําปี สํานัก
ปลัดเทศบาล 

22,850 

6 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งบประจําปี กองคลัง 23,625 

7 โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ งบประจําปี กองคลัง ไม่ใช้งบประมาณ 
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่ดําเนินการ 

9 ส่งเสริมการฝึกอบรมเพ่ิมความรู้ความสามารถ งบประจําปี ทุกกอง 177,667 

8 ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุสัญญาเช่าพ้ืนที่เว็บไซต์ งบประจําปี 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 
1,450 

10 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  งบประจําปี สํานัก
ปลัดเทศบาล 

117,629 

11 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน งบประจําปี สํานัก
ปลัดเทศบาล 

5,830 

12 โครงการจ้างเหมาเก็บค่าน้ําประปา   งบประจําปี กองคลัง 280,377.25 

13 วัสดุสํานักงาน งบประจําปี ทุกกอง 148,520.80 

14 วัสดุงานบ้านงานครัว งบประจําปี ทุกกอง 30,835 

15 วัสดุคอมพิวเตอร์ งบประจําปี ทุกกอง 93,220 

16 เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน งบประจําปี สํานัก
ปลัดเทศบาล 

10,900 

17 ตู้เย็น งบประจําปี สํานัก
ปลัดเทศบาล 

14,700 

18 ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 งบประจําปี สํานัก
ปลัดเทศบาล 

390,000 

19 เครื่องคอมพิวเตอร์ งบประจําปี กองคลัง 21,900 

20 เทปวัดระยะ งบประจําปี กองช่าง 
 

3,950 

21 จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ จํานวน 26 เครื่อง งบประจําปี สํานัก
ปลัดเทศบาล 

96,900 

22 จ่ายเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

งบประจําปี สํานัก
ปลัดเทศบาล 

392,000 

23 เงินบํารุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย งบประจําปี สํานัก
ปลัดเทศบาล 

31,414.56 

รวม 2,714,693.83 
 

รวมทั้งสิ้น   89      โครงการ 37,363,588.00 

 
 
 
 



- 24 - 
 

เทศบาลตําบลปรางหมู่ ได้ดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในเขตพ้ืนที่โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน  ภาครัฐ  และ
ภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสําเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่
ใกล้เคียง   

  ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอ
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ  การบริหารงานของเทศบาลตําบลปรางหมู่  สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
เทศบาลตําบลปรางหมู่  หรือแจ้งผ่านผู้บริหารเทศบาลตําบลปรางหมู่ทราบ  เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงการดําเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  15  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2563 

 
                       

                                             (นายอวยพร  หนูแก้ว) 

                                            นายกเทศมนตรีตําบลปรางหมู่  
  

 
 
 

 

 


