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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

----------------------------------- 
1. ด้านกายภาพ 

เทศบาลต าบลปรางหมู่  อ าเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลปรางหมู่  อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เป็น
เทศบาลต าบลปรางหมู่  ประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552 

   สภาพทั่วไป 

   ที่ตั้ง ต าบลปรางหมู่ เป็นต าบลในเขตการปกครองของอ าเภอเมืองพัทลุง  ประกอบไปด้วย 9 หมู่บ้าน   
ได้แก่ หมู่  1  บ้านดอนแบก  หมู่  2 บ้านนางเกรียง หมู่  3 บ้านแหลมยาง  หมู่ 4  บ้านในล้อม  หมู่  5  บ้านควนกรวด   
หมู่ 6  บ้านห้วยไก่ หมู่  7  บ้านออกเหมือง  หมู่  8  บ้านปรางหมู่และหมู่ที่ 9  บ้านใต้ช่อง ต าบลปรางหมู่มีอาณาเขต
ติดต่อกับพื้นท่ีต าบลใกล้เคียงดังนี้ 

    ทิศเหนือ ติดต่อ ต าบลชัยบุรี อ าเภอเมืองพัทลุง  และต าบลพนมวังก์  เทศบาลต าบล 
                                                           แพรกหา  อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 
    ทิศใต้  ติดต่อ เทศบาลต าบลเขาเจียก  อ าเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง   
       และเขตเทศบาลเมืองพัทลุง 
    ทิศตะวันออก ติดต่อ เทศบาลต าบลพญาขัน  อ าเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 
    ทิศตะวันตก ติดต่อ เทศบาลต าบลเขาเจียก เทศบาลต าบลโคกชะงาย อ าเภอเมืองพัทลุง 
                  จังหวัดพัทลุง    
  สภาพพ้ืนที่  ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปประกอบด้วยพื้นที่ราบลุ่ม  มีล าคลอง ล าห้วยไหลผ่านหลาย
สายอาทิ คลองภู่ คลองบ้านห้วยไก่  คลองปรางหมู่  คลองพังยา  พ้ืนที่จึงเหมาะแก่การประกอบอาชีพด้านการเกษตร 

   เนื้อท่ี โดยประมาณ  22.95  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  14,683  ไร่ แบ่งเป็น  พ้ืนที่เพาะปลูก
ทางการเกษตร  ประมาณ  8,679  ไร่   ร้อยละ  89.04 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

  เขตการปกครอง 
  มีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน 

  เขตเลือกตั้ง 
  มีทั้งหมด 2 เขตการเลือกตั้ง 
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3. ประชากร 
    

หมู่ที่ ช่ือบา้น จ านวน 

ครวัเรอืน 

จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

ดอนแบก 

นางเกรยีง 

แหลมยาง 

ในลอ้ม 

ควนกรวด 

หว้ยไก่ 

ออกเหมอืง 

ปรางหมู่ 

ใตช่้อง 

42 

163 

127 

254 

281 

199 

413 

262 

68 

52 

252 

188 

346 

392 

244 

522 

315 

115 

57 

266 

228 

356 

474 

274 

613 

379 

128 

109 

518 

416 

702 

866 

518 

1,135 

694 

243 

รวม 1,809 2,426 2,775 5,201 

   
4. สภาพทางสังคม 

การศึกษา 
    การศึกษาในเขตเทศบาลต าบลปรางหมู่  จ าแนกได้ดังนี้ 
     -  โรงเรียนประถมศึกษา    2 แห่ง 
    -  โรงเรียนมัธยมศึกษา    - แห่ง 
    -  โรงเรียนอาชีวศึกษา    - แห่ง 
    -  โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง    - แห่ง 
     -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    2 แห่ง 
    -  ศูนย์การเรียนชุมชน    1 แห่ง 
     -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน  9 แห่ง 

การสาธารณสุข 
    -  โรงพยาบาลของรัฐ    - แห่ง 
    -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปรางหมู่  1   แห่ง 
    -  สถานพยาบาลเอกชน    - แห่ง 
    -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน    - แห่ง 
    -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ าร้อยละ  100 
   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    -  สถานีต ารวจภูธรต าบล    - แห่ง 
    -  สถานดับเพลิง     - แห่ง 
    -  ปูอมต ารวจ     1 แห่ง 
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5. ระบบบริการพื้นฐาน 
การคมนาคมขนส่ง  

    1)  ทางหลวงแผ่นดิน  สายเพชรเกษม    ผ่านพ้ืนที่หมู่ที่  4, 8 
    2)  ทางหลวงแผ่นดินสายพัทลุง – ควนขนุน    ผ่านพ้ืนที่หมู่ที่  5, 6, 7, 8 
    3)  ทางหลวงชนบทสายปรางชัย – ท่าส าเภาใต้   ผ่านพ้ืนที่หมู่ที่  3, 6, 2 
    4)  ถนนลาดยางในหมู่บ้าน                     3 สาย  
    5)  ถนน  คสล.       30 สาย 
    6)  ถนนลูกรัง/หินคลุก    21 สาย 
   การโทรคมนาคม 
    -  ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข   - แห่ง 
    -  สถานีโทรคมนาคมอ่ืน  ๆ   - แห่ง 
    -  หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย   11 แห่ง 
    -  โทรศัพท์สาธารณะ    5 ตู้ 
  การไฟฟ้า  
    ประชากรได้ใช้กระแสไฟฟูาครบทุกหมู่บ้าน  แต่ไม่ทุกครัวเรือน 

การประปา 
 ประปาหมู่บ้าน     9 หมู่บ้าน 
 ประปาส่วนภูมิภาค    2  หมู่บ้าน 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
   อาชีพ 
                 สภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมของประชากรขึ้นกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  
ประกอบด้วย  การกสิกรรม  การประมง  และการปศุสัตว์  รองลงมาคือการรับจ้างและค้าขาย 

   การเกษตร   
   ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของต าบลปรางหมู่มีพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวจ าแนกเป็น พันธุ์ข้าว 

ที่นิยมปลูก คือ  ข้าวเล็บนก  ,เฉี้ยง  ,ชัยนาท ,เบตง ข้าวสังหยด 

   การบริการ/การท่องเที่ยว/อุตสาหกรรม 
    -  ธนาคาร    - แห่ง 
    -  โรงแรม    1 แห่ง 
    -  สถานบริการน้ ามัน   - แห่ง 
   -  โรงงานอุตสาหกรรม   - แห่ง 
    -  โรงสี     2 แห่ง 
   -  ร้านค้า/ร้านขายของเบ็ดเตล็ด  23 แห่ง  
    -  โรงงานผลิตท่อ  คสล.   3 แห่ง 
    -  อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์   3 แห่ง 
   -  อู่ซ่อมรถยนต์    1 แห่ง 
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กลุ่มอาชีพ 
   -  ลูกเสือชาวบ้าน   3  รุ่น             จ านวน    263   คน   
    -  อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  จ านวน  2 รุ่น       จ านวน   130    คน 
   การรวมกลุ่มของประชาชนในเขตพ้ืนที่จ านวน  26  กลุ่ม   
    -  กลุ่มออมทรัพย์   จ านวน   9   กลุ่ม 
    -  กลุ่มอาชีพ  จ านวน  17  กลุ่ม  คือ 
                     1.  กลุ่มเกษตรกรท านาปรางหมู่      หมู่ที่  1-9         จ านวนสมาชิก   492   คน 
    2.  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอนแบกพัฒนา   หมู่ที ่  1    จ านวนสมาชิก 20 คน 
     3.  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนางเกรียงสามัคคี   หมู่ที ่  2   จ านวนสมาชิก 25 คน 
    4.  กลุ่มเลี้ยงวัว     หมู่ที่   2 จ านวนสมาชิก 50 คน 

5.  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแหลมยางสามัคคี  หมู่ที่   3   จ านวนสมาชิก 38 คน 
    6.  กลุ่มเลี้ยงวัว     หมู่ที่   3 จ านวนสมาชิก 38 คน 
   7.  กลุ่มเกษตรกรท านา    หมู่ที่   3 จ านวนสมาชิก 68  ครัวเรือน 

8.  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรควนกรวดสามัคคี   หมู่ที ่  5 จ านวนสมาชิก 39 คน 
    9.  กลุ่มเลี้ยงวัว     หมู่ที่   5 จ านวนสมาชิก 48 คน 

10. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรห้วยไก่สามัคคี    หมู่ที ่  6   จ านวนสมาชิก 30 คน 
    11. กลุ่มเลี้ยงวัว     หมู่ที่   6 จ านวนสมาชิก 45 คน 

12. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพ่ือสุขภาพ   หมู่ที ่  8    จ านวนสมาชิก 25 คน 
    13. กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ     หมู่ที ่  8    จ านวนสมาชิก 30 คน 
    14. กลุ่มปลูกผัก      หมู่ที ่  7    จ านวนสมาชิก 29 คน 
    15. กลุ่มเลี้ยงวัว       หมู่ที ่  7    จ านวนสมาชิก 50 คน 
    16. กลุ่มทอผ้า       หมู่ที ่  7    จ านวนสมาชิก 25 คน 
    17. กลุ่มเลี้ยงวัว      หมู่ที ่  8   จ านวนสมาชิก 30 คน 
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7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้้า) 

ข้อมูลด้านการเกษตร 
 

หมู่ที่ พ้ืนที่
ทั้งหมด 

พ้ืนที่
การเกษตร 

ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ยางพารา ปาล์ม พืชไร่ พืชผัก 
ครัวเรือน พ้ืนที่ปลูก ครัวเรือน พ้ืนที่ปลูก ครัวเรือน พ้ืนที่ปลูก ครัวเรือน พ้ืนที่ปลูก ครัวเรือน พ้ืนที่ปลูก ครัวเรือน พ้ืนที่ปลูก 

1 816 620 22 505 8 208 4 13.48 4 33 - - 6 2 
2 1,887 1,118 73 560 35 347 74 219 5 38 - - 8 4 
3 2,147 910 72 572 35 390 59 214 2 22 2 2 - - 
4 1,918 1,183 91 595 40 166 130 323 5 34 - - 18 20 
5 2,469 1,797 91 523 45 253 25 79.50 5 37 4 5 11 10 
6 1,936 1,110 81 490 60 225 33 95 7 43 - - 14 15 
7 2,190 944 93 270 30 150 126 234.50 9 35 5 3 15 20 
8 952 787 77 255 35 110 48 304.75 3 34 - - 15 17 
9 368 210 10 114 15 60 1 28.50 6 28 - - 15 15 

รวม 14,683 8,679 610 3,884 303 1,909 500 1,511.73 46 304 11 10 102 103 
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ข้อมูลด้านแหล่งน้ าการเกษตร 
           

     หมู่ที่ แหล่งน้ าธรรมชาติ แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
แม่น้ า ห้วย/ล าธาร คลอง หนอง/บึง อ่างเก็บน้ า ฝาย สระ คลองชลประทาน บ่อบาดาล 

เพื่อการเกษตร 

1 - - 1 2 - - - 1 - 
2 - - 1 1 - - - 1 - 
3 - - 1 - - - - - - 
4 - 1 - 1 - - - 1 - 
5 - 2 1 - - - 2 1 - 
6 - - 1 1 - - - - - 
7 - - 1 2 - - - - - 
8 - - 1 - - - - 1 - 
9 - - 1 2 - - 1 - - 

 
 
      

ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
 
หมู่ที่ บ่อบาดาลสาธารณะ บ่อน้ าตืน้สาธารณะ ประปาหมู่บ้าน ประปาส่วนภูมิภาค แหล่งน้ าธรรมชาต ิ

1 - - 1 - - 
2 2 2 1 - - 
3 1 - 1 - - 
4 1 - 1 - 1 
5 - 1 1 1 - 
6 1 - 1 1 1 
7 - 2 1 - - 
8 1 - 1 - - 
9 - - 1 1 - 
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8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 การนับถือศาสนา  ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 90 % นับถือศาสนาพุทธ 
   - วัด/ส านักสงฆ์    7   แห่ง   
   - มัสยิด     - แห่ง 
   - ศาลเจ้า    - แห่ง 
   - โบสถ ์ (คริสต์)    - แห่ง  
    
 ประเพณีและงานประจ าปี 
  - ประเพณีออกพรรษา - แข่งโพนลากพระ 
  - แข่งขันว่าวไทย 
  - รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ 

 ภาษาถ่ิน 
  - ภาษาใต้ 

 สินค้าพ้ืนเมือง 
  - ผ้าทอ 
  - ข้าวหลาม 
  - ขนมข้าวแตนน้ าแตงโม 
  - ข้าวสังข์หยด 
  - เครื่องแกง 
 
9. ทรัพยากรธรรมชาติ    
  แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  - บ่อน้ าร้อน   หมู่ที่ 6 
    - คลองภู่   ไหลผ่านหมู่ที่ 5 
  - คลองห้วยไก่   ไหลผ่านหมู่ที่ 6 
  - คลองปรางหมู่   ไหลผ่านหมู่ที่ 4,7,8  
  - คลองปากประ (สะพานไทร) ไหลผ่านหมู่ที่ 5,9 
  - คลองพังยา   ไหลผ่านหมู่ที่ 5,9 
  - หนองคลองควาย  หมู่ที่ 1 
  - คลองเต่า   ไหลผ่านหมู่ที่ 4 
  - คลองกง   ไหลผ่านหมู่ที่ 1,3 
  - มาบเคียน   หมู่ที่ 7     
      
 ภูเขา 
  - ถ้ าเขาอ้น 
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ส่วนที ่2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค   
    1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 
          1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง   
          2. ยุทธศาสตร์ด้านการสรางความสามารถในการแข่งขัน    

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเทา่เทียมกันทางสังคม   
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม   
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   

     1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)   
1.   ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์   
2.   ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม    
3.   ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน   
4.   ยุทธศาสตร์การด้านการเติบโตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน    
5.   ยุทธศาสตร์ความมั่นคง   
6.   ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย   
7.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์   
8.   ยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม   
9.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
10. ยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน และภูมิภาค   

     1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเพื่อเพ่ิมมูลค่าพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ ามัน   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวนานาชาติบนฐานทรัพยากรและเอกลักษณ์ของพ้ืนที่  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสินคา้เกษตรให้ปลอดภัยและมีศักยภาพในการส่งออก   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ให้รองรับ 

        การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจาก การเกษตรและ 
               ผลิตภัณฑชุมชน และทองถิ่น  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสูอุตสาหกรรมทองเที่ยวเชิงนิเวศนแบบเพ่ิมคุณคาครบ วงจรที่ยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สูเมืองแหงปญญาและสันติสุข ที่ยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการบานเมือง รองรับ     

        การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาเมืองสูอนาคต 
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     1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร  
                              และผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี 

2. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต้าบลปรางหมู่ 
 เทศบาลต าบลปรางหมู่  ให้ความส าคัญต่อการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเป็นแผนที่มุ่งไปสู่สภาพการที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนา
เทศบาลต าบลปรางหมู่   สามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  โดย
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน  และ
นโยบายในการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น      ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น  ด้วยเทคนิค  SWOT  Analysis  (จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค)  
จากการประชุมประชาคมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 2.1 วิสัยทัศน์  (Vision)  การพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต้าบลปรางหมู่ 
   “การเกษตรก้าวหน้า   ชุมชนพัฒนา   การศึกษาก้าวไกล” 

              พันธกิจ  (Mission)  การพัฒนาท้องถิ่น 
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผลผลิตด้านการเกษตร เพ่ือเป็นแหล่งผลิตข้าว ปศุสัตว์ ที่มีคุณภาพ 

              ตลอดจนส่งเสริมอาชีพของประชาชน 
   2. บ ารุงรักษาและส่งเสริมศิลปะ  ประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   3. จัดให้มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานและบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
   4. ส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
   5. ส่งเสริมระบบการศึกษาและการสาธารณสุข 
   6. ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และความสามัคคีแก่เด็กและเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น 
                        และท้องถิ่นใกล้เคียง 
   7. ส่งเสริมและพัฒนาด้านศักยภาพของคน  ครอบครัว  และชุมชนให้สามารถพ่ึงตนเอง  และมีส่วน 
                        ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
   8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร 
 

2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต้าบลปรางหมู่   
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร 
                                              และผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น  
   แนวทางการพัฒนา 

1.  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง 
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    2.  แนวทางการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพปลอดสารเคมี 
     

3.  แนวทางการพัฒนาจัดหาแหล่งทุนและการบริหารจัดการของกลุ่มต่อเนื่องจากภาค 
    เกษตร      
4.  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์สินค้า 
    ด้านการเกษตร   
5.  แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมโดยก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน  สะพาน   
     ท่อระบายน้ า  คูน้ าเพ่ือเกื้อหนุนภาคการเกษตร 

    6.  แนวทางการพัฒนาติดตั้งขยายเขตระบบไฟฟูาสาธารณะ/ไฟฟูาแรงต่ าและปรับปรุง 
                                    ระบบการผลิตน้ าประปาให้มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยและทั่วถึง 

7. แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ บริการสาธารณะอันเป็นทรัพย์สิน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม 
   แนวทางการพัฒนา 

1. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นประเพณี
พ้ืนบ้านที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
   แนวทางการพัฒนา 
    1. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามและพัฒนา 
                                   ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
   2. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว  การกีฬา  การศึกษา    

3. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพ  
              การปูองกันและควบคุมโรค สงเคราะห์แก่เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา คนพิการและ 

    ผู้ด้อยโอกาส 
4. แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ตลอดจนภัยธรรมชาติและการใช้รถใช้ถนนของราษฎร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากร 
                              ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 
 1. แนวทางการพัฒนาฟ้ืนฟูอนุรักษ์และจัดระบบการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี 
 แนวทางการพัฒนา 

   1. แนวทางการพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  การมี 
                                   ส่วนร่วมภาคประชาชนและหลักความคุ้มค่า 
   2. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
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2.3  เป้าประสงค์ 

  (1)  ขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ าและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร    
(2)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(3)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาในสังกัด อปท.     
(4)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา 
(5)  สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการท างาน 
(6)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
(7)  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยใช้งานได้ดี 
(8)  ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 

  (9)  สนับสนุนการท าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  
(10) ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  และด้อยโอกาส 

  (11)  สนับสนุนและประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพ่ือปูองกันและให้มีการ
ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ 

(12)  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการ    
(13)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง 

  (14)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง 
  (15)  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ 

(16)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้ องถิ่น 
(17)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
(18)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน 
(19)  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความต้องการของประชาชนตาม

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(20)  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานให้ ศึกษา/อบรม หลักสูตรต่างๆเพ่ือให้การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
(21)  ส่งเสริมและสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน  ในการเตรียมความพร้อมในการ

ปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
  (22)  ส่งเสริมสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการ
พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ า ล าคลอง ให้มีความอุดมสมบูรณ์     

(23)  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนใน
การรณรงค์สร้างจิตส านึก เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 
  

2.4  ตัวชี้วัด 
  (1)  ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างพอเพียง  
   (2)  ประชาชนในต าบลมีรายได้เพ่ิมขึ้น 

(3)  โรงเรียน สพฐ. 2 แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  
   (4)  ศพด. 2 แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  รวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่และ 
ระบบบริหารจัดการ 
  (5)  เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม 
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(6)  ผู้ดูแลเด็กเล็กได้รับการพัฒนาประสิทธิในการปฏิบัติงาน 
(7)  เด็กเล็กได้มีความรู้ และมีทักษะเพ่ิมข้ึน 
(8)  มีวัสดุ อุปกรณ์  การเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
(9)  อาสาสมัครในการช่วยเหลือชุมชนและประสานงานในชุมชน 
(10) ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น  
(11)  ส่งเสริมสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูอายุ 9 หมู่บ้าน 
(12)  กลุ่มสตรี อสม. ได้ท ากิจกรรม ร่วมกัน  และสร้างความสามัคคี 
(13)  ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 9 หมู่บ้าน 
(14)  จัดวางผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
(15)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง 9 หมู่บ้าน 
(16)  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ 
(17)  ส่งเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  9  หมู่บ้าน 
(18)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ทั้ง 9 หมู่บ้าน 
(19)  ส่งเสริมการเลือกตั้งตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้ง  

9 หมู่บ้าน 
(20)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน 
(21)  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตาม

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 9 หมู่บ้าน 
(22)  ส่งเสริมการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยประจ าหมู่บ้าน/ต าบลและ

ทีมกู้ชีพกู้ภัยต าบล 9 หมู่บ้าน 
(23)  สนับสนุนให้มีวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการปูองกันและการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
(24)  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนใน

การรณรงค์สร้างจิตส านึก เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ 9 หมู่บ้าน 
(25)  การก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี 9 หมู่บ้าน 
 

2.5  ค่าเป้าหมาย 
(1)  มีแหล่งน้ าพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
(๒)  การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง 
(3)  ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตร 
(4)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
(5)  ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
(6)  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย 
(7)  ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว  กีฬาและนันทนาการของ

ท้องถิ่น  
(8)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาธรรมาภิบาลดีขึ้น 
(9)  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(10) สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลติภัณฑ์ 
                   ชุมชนท้องถิ่น  
พันธกิจ   

1.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผลผลิตด้านการเกษตร เพ่ือเป็นแหล่งผลิตข้าว ปศุสัตว ์ที่มีคุณภาพ   
2.  ส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนส่งเสริมอาชีพของประชาชน 
3.  ให้ความส าคัญการพัฒนาด้านเศรษฐกิจโดยด าเนนินโยบายการสรา้งความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ 

การพัฒนาและสนับสนนุการจ าหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นต าบล การเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะฝีมือ และการตลาด 

4.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณปูการให้ได้มาตรฐาน ม ี
     ประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

เปูาประสงค ์
1. ส่งเสริมการเกษตรปลอดภยั 
2. ส่งเสริมรายได้ของประชาชนในต าบล 
3. พัฒนางานโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ  ให้มีเพียงพอครบถ้วน 
4. เพ่ือให้มีระบบสาธารณูปโภค เพียงพอและทั่วถึง 
5. สนับสนนุกิจกรรมให้ความรู้และวสัดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ 

ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค ์
  1. จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการฝกึอบรม 
  2. ประชาชนได้ด ารงชีวติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมความรู้และเทคโนโลยีเพ่ือการผลติ 
4. จ านวนถนนที่ได้มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

  5. จ านวนครวัเรือนทีม่ีคุณภาพชีวติที่ดีข้ึน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วดัระดับกลยุทธ์ 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนนุงานด้านการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการฝึกอบรม 
2. การพัฒนาเพ่ิมศักยภาพการผลติสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพปลอด
สารเคม ี

เกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือสารเคมีในการผลิตมาใช้ปุ๋ย
ชีวิภาพ ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกแทน 

3. การพัฒนาจัดหาแหล่งทุนและการบริหารจัดการของ 
กลุ่มต่อเนื่องจากภาคเกษตร 

จ าประชาชนมีอาชีพ  มีรายได้ 
จ านวนกลุ่มอาชีพที่ประสบความส าเร็จ 

4. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชพีแก่ประชาชนและสนบัสนนุการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าด้านการเกษตร 

จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการฝึกอบรม 

5.พัฒนาเส้นทางคมนาคมโดยก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน 
ท่อระบายน้ า คูน้ าเพ่ือเกื้อหนุนภาคการเกษตร 

จ านวนถนนที่ได้รับการก่อสร้างและปรับปรุง 

6. พัฒนาตดิตั้งขยายระบบไฟฟูาสาธารณะ/ไฟฟูาแรงต่ าและปรับปรงุ
ระบบการผลิตน้ าประปาให้มีคุณภาพสะอาด ปลอดภัยและทั่วถึง 

ไฟฟูาเข้าถึงทุกหมู่บ้าน ทุกครัวเรอืน 
ครัวเรือนมีน้ าอุปโภค บริโภคที่สะอาดใช ้

7. การพัฒนาก่อสร้างปรบัปรุงอาคารสถานที่ บริการสาธารณะอันเป็น
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดีข้ึน 

2.6 กลยุทธ์ 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
ส านักปลัดเทศบาล  / กองช่าง เทศบาลต าบลปรางหมู ่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวการบริการให้สามารถแข่งขันได้ 

เปูาประสงค์ 
  1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือส่งเสริมรายได้ของประชาชนในต าบล 

ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์ 
  1. ประชาชน ผู้ประกอบการ มีการพัฒนาในการประกอบอาชีพ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวที่เป็นประเพณีพ้ืนบ้านที่เป็นอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่น 

แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

ส านักปลัดเทศบาล  / กองช่าง เทศบาลต าบลปรางหมู ่
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมระบบการศึกษาและการสาธารณสุข 
2. ส่งเสริมคุณธรรมและความสามัคคีแก่เด็กและเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นและท้องถิ่น 
    ใกล้เคียง 
3. ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

เปูาประสงค์ 
  1. เพ่ือให้ประชาชนในต าบลมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงปราศจากโรค 
  2. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น 
  3. เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์ 
  1. จ านวนประเพณีท่ีจัดท าข้ึนในต าบล 
  2. ร้อยละของครัวเรือนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา 
  3. ร้อยละของประชาชนที่มีอยู่ในการศึกษาภาคบังคับให้ได้รับการศึกษาสูงขึ้น 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1.ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามและ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม 

ร้อยละของประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกิจกรรมสืบ
สานอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

2.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา  การศึกษา 
 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาทุกหมู่บ้าน 

3.ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเน้นการ
ส่งเสริมสุขภาพและการปูองกันและควบคุมโรค  

สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี และ
ผู้สูงอายุ 

4.การสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของราษฎร 

ประชาชนมีความปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
ส านักปลัดเทศบาล และกองศึกษา  เทศบาลต าบลปรางหมู่ 
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ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พันธกิจ 
1. จัดให้มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานและบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
2.  ส่งเสริมประชาชนช่วยกันอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เปูาประสงค์ 
  1. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   

ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์ 
  1. จ านวนแหล่งน้ าธรรมชาติมีการก าจัดวัชพืช 
  2. มีการปลูกปุาชุมชนเพิ่มข้ึน 
  3. จ านวนสถานที่ท่ีมีการก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. ฟ้ืนฟูอนุรักษ์และจัดระบบการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1. จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลปรางหมู่ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี 

พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร 
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้สามารถพ่ึงตนเองและมีส่วนร่วมใน 
    การพัฒนาท้องถิ่น 

เปูาประสงค์ 
  1.พัฒนาบุคลากรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ  
                      ประชาชน 

 ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์ 
  1. จ านวนผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม   

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1.สนับสนุนและส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมภาคประชาชนและหลัก
ความคุ้มค่า 

การด าเนินกิจกรรมยึดหลักความโปร่งใส ถูกต้อง       
เป็นธรรม และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

2.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ให้บุคลากรของหน่วยงานได้รับการฝึกอบรมเพ่ิมพูน
ความรู้ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลปรางหมู่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 เทศบาลต าบลปรางหมู่ จัดท าบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ยุทธศาสตร์เทศบาล
ต าบลปรางหมู่ 

ยุทธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์จังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แห่งชาติฉบับที่ 12 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีด
ความสามารถภาคเกษตร 
อุตสาหกรรมต่อเน่ืองจาก
การเกษตรและผลิตภณัฑ์ชุมชน 
ท้องถิ่น  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีด
ความสามารถภาคเกษตร 
อุตสาหกรรมต่อเน่ืองจาก
การเกษตรและผลิตภณัฑ์ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีด
ความสามารถภาคเกษตร 
อุตสาหกรรมต่อเน่ืองจาก
การเกษตรและผลิตภณัฑ์ชุมชน 

7.การพฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐานและระบบโล 
จิสตกิส ์

2. ดา้นการสรา้ง
ความสามารถในการ
แข่งขนั 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาสู่การท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาสู่การท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาสู่การท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม 

 

3. การสรา้งความ
เขม้แข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขนัไดอ้ย่างยั่งยืน 

 

2. ดา้นการสรา้ง
ความสามารถในการ
แข่งขนั 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ
พัฒนาคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ
พัฒนาคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ
พัฒนาคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

1. การเสรมิสรา้งและ
พฒันาศกัยภาพทนุ
มนษุย ์
2. การสรา้งความเป็น
ธรรมและเหล่ือมล า้ทาง
สงัคม 
5. การเสรมิสรา้งความ
มั่นคงแหง่ชาต ิเพ่ือการ
พฒันาประเทศสู่ความมั่ง
คั่งและยั่งยืน 

1. ดา้นความมั่นคง 
3. ดา้นการเสรมิสรา้ง
ศกัยภาพคน 
4. ดา้นการสรา้งโอกาส
ความเสมอภาคและเท่า
เทียมกนัทางสงัคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. การเตบิโตท่ีเป็นมิตร
กบัสิ่งแวดลอ้มเพ่ือการ
พฒันาอย่างยั่งยืน 

5. การสรา้งการเตบิโต
บนคณุภาพชีวติท่ีเป็น
มิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้าง
ความเข้มแข็งและการ
บริหารจัดการที่ดี 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้าง
ความเข้มแข็งและการ
บริหารจัดการที่ดี 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้าง
ความเข้มแข็งและการ
บริหารจัดการที่ดี 

2. การสรา้งความเป็น
ธรรมและลดความ
เหล่ือมล า้ทางสงัคม 
6. การบรหิารจดัการใน
ภาครฐัการปอ้งกนัการ
ทจุรติประพฤตมิิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสงัคม 

6. ดา้นการปรบัสมดลุ
และพฒันาระบบบรหิาร
จดัการภาครฐั 
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ความ
เช่ือมโยงกบั
ยทุธศาสตร์
จงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์
อปท.ในเขต
จงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์
อปท. 

เปา้ประสงค ์ ตวัชีว้ดั
ผลผลติ/
โครงการ 

คา่เปา้หมาย ความกา้ว 
หนา้ของ
เปา้หมาย 

กลยทุธ ์ ผลผลติ/โครงการ หนว่ยงาน
รบัผิดชอบ
หลกั 

หน่วย
สนบั 
สนนุ 

2561 2562 2563 2564 2565 

การเพิม่ขดี

ความสามารถ

ภาคเกษตร 

อตุสาหกรรม

ต่อเนื่องจาก

การเกษตร และ

ผลติภณัฑ์

ชมุชนทอ้งถิน่  

 

การเพิม่ขดี

ความสามารถ

ภาคเกษตร 

อตุสาหกรรม

ต่อเนื่องจาก

การเกษตร 

และ

ผลติภณัฑ์

ชมุชนทอ้งถิน่  

การเพิม่ขดี

ความสามารถ

ภาคเกษตร 

อตุสาหกรรม

ต่อเนื่องจาก

การเกษตร 

และ

ผลติภณัฑ์

ชมุชนทอ้งถิน่  

เพื่อพัฒนางาน
โครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ 
ให้มีเพียงพอ 
ครบถ้วน เพื่อ
เกื้อหนุนภาค
การเกษตร 
 

1. จ านวนกลุ่ม
อาชีพท่ีได้รับการ
ฝึกอบรม 
2. ประชาชนได้
ด ารงชีวิตตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
3.ร้อยละของ
เกษตรกรท่ีได้รับ
การส่งเสริมความรู้
และเทคโนโลยีเพื่อ
การผลิต 
4. จ านวนถนนท่ีได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
5. จ านวนครัวเรือน
ท่ีมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีขึ้น 
 

2 

 

30 

 

 

 

30 

 

 

2 

 

30 

 

 

2 

 

40 

 

 

 

40 

 

 

2 

 

40 

2 

 

50 

 

 

 

50 

 

 

2 

 

50 

2 

 

60 

 

 

 

60 

 

 

2 

 

60 

2 

 

 

70 

 

 

 

70 

 

 

2 

 

70 

ปีละ 2 ครัง้ 

 
เพิ่มขึ้นรอ้ยละ10 

 

 

 

 

เพิ่มขึ้นรอ้ยละ10 

 

 

ปีละ 2 สาย 

 

เพิ่มขึ้นรอ้ยละ10 

พฒันา 

โครงสรา้งพื้นฐาน  

ดา้นการคมนาคม

ขนสง่ ดา้น

สาธารณูปโภค ดา้น

สาธารณูปการและ

การพฒันาการ

บริหารจดัการ

โครงสรา้งพื้นฐาน 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตร 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการปศุสัตว์ 
3.ส่งเสริมจัดท าการใช้ปุ๋ยชีวภาพ อินทรีย์ 
  ปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอก 
4. ส่งเสริมอาชีพ 
5.จัดหาแหล่งทุนและการบริหารจัดการ 
   ของกลุ่ม 
6. จัดกิจกรรมการแสดงผลิตภัณฑ์สินค้า 
ของต าบล 
7. ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพของชุมชน 
8. สนับสนุนส่งเสริมฝึกอาชีพการนวดแผน
ไทย 
9. สนับสนุนส่งเสริมอาชีพ 
10. จัดต้ังกองทุนข้าว 
11. ก่อสร้างถนน คสล. 
12. บุกเบิกถนน  
13. ปรับปรุงซ่อมแซม/ยกระดับถนน  
14. ขุดลอกคูน้ า/คลอง  
15. ก่อสร้างสะพาน  
16. ก่อสร้างคูระบายน้ า  
17. ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล./เหมืองน้ า 
คสล./ท านบกั้นน้ า/ฝาย  
8. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
19. ขยายและซ่อมแซมระบบประปา 
20. จ้างเหมาเอกชนจัดเก็บค่าน้ าประปา 
21. ขยายเขตไฟฟูา 
22. ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ 
23. จัดซื้อรถกระเช้าพร้อมติดต้ังถังน้ า 
24. เสียงตามสายทุกหมู่บ้าน 
25.ก่อสร้างอาคารที่ท าการแห่งใหม่ 
26. ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
27. ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ 

สาํนกั

ปลดัเทศบาล

/กองช่าง 
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ความ
เช่ือมโยงกบั
ยทุธศาสตร์
จงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์
อปท.ในเขต
จงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์
อปท. 

เปา้ประสงค ์ ตวัชีว้ดั
ผลผลติ/
โครงการ 

คา่เปา้หมาย ความกา้ว 
หนา้ของ
เปา้หมาย 

กลยทุธ ์ ผลผลติ/โครงการ หนว่ยงาน
รบัผิดชอ
บหลกั 

หน่วย
สนบั 
สนนุ 

2561 2562 2563 2564 2565 

พัฒนาสู่
อุตสาหกรร
มการ
ท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์
แบบครบ
วงจร 
 

พัฒนาสู่
อุตสาหกรร
มการ
ท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์
แบบครบ
วงจร 

พัฒนาสู่
อุตสาหกรร
มการ
ท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์
แบบครบ
วงจร 

พฒันาการ

ท่องเทีย่วเชงิ

อนุรกัษแ์ละ

ส่งเสรมิการ

ท่องเทีย่วทีเ่ป็น

ประเพณี

พื้นบา้นที่

เป็นอตัลกัษณ์

ของทอ้งถิน่ 

จาํนวนกจิกรรม

ทีส่่งเสรมิการ

ท่องเทีย่วและ

เศรษฐกจิ 

1 1 1 1 1 เฉลีย่ปีละ 

1 กจิกรรม 

สรา้ง

ภาพลกัษณด์า้น

การท่องเทีย่ว 

1. จัดภูมิทัศน์บ่อน้ าร้อนวัดปรางชัย 
2. จัดงานประเพณีออกพรรษาแข่งโพน
ลากพระ 
3. จัดการแข่งขันว่าวประเพณี 

 

กองช่าง/

กองการ 

ศึกษา 
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ความ

เช่ือมโยงกบั
ยทุธศาสตร์
จงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์
อปท.ในเขต
จงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์
อปท. 

เปา้ประสงค ์ ตวัชีว้ดั
ผลผลติ/
โครงการ 

คา่เปา้หมาย ความกา้ว 
หนา้ของ
เปา้หมาย 

กลยทุธ ์ ผลผลติ/โครงการ หนว่ยงาน
รบัผิดชอบ
หลกั 

หน่วย
สนบั 
สนนุ 

2561 2562 2563 2564 2565 

การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 
 

การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

มีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีโดยได้รับการ 
ศึกษาท่ีมี
คุณภาพและ
ท่ัวถึง มีความ
มั่นคงในชีวิต
และทรัพย์สิน 
มีศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์  
มีคุณธรรม 
จริยธรรม ด ารง
เอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นไทย  
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน  
มีสุขภาพท่ี
สมบูรณ์ ได้รับ
บริการทาง
การแพทย์ท่ีดี  
มีครอบครัว
อบอุ่น มั่นคง 
และชุมชน

จาํนวนกจิกรรม

ทีส่่งเสรมิ

คุณภาพชวีติ 

5 5 5 5 5 ยกระดบั

คุณภาพ

ชวีติของ

ประชาชน

ใหด้ขีึ้น 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ต าบลมีสุขภาพ
อนามัยท่ี
แข็งแรง
ปราศจากโรค 
เพื่อให้
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สนิ 

1. จัดงานวันส าคัญทางรัฐพิธี 
2. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
3. จัดงานวันกตัญญูรดน้ าผู้สูงอายุ 
4. จัดงานแข่งขันว่าวประเพณี 
5. โครงการออกพรรษาแข่งโพนลากพระ 
6. แห่เทียนพรรษา 
7. โครงการวันท้องถ่ินไทย 
8.โครงการอาหารกลางวัน 
9. โครงการอาหารเสริม(นม) 
10. โครงการแข่งขันกีฬา 
11. โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา 
12. โครงการสนับสนุนงบประมาณ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
13. ฝึกอบรมปูองกันยาเสพติด 
14.โครงการปูองกันโรคไข้เลือดออก 
15.โครงการปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 
16.โครงการอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐานชุมชน 
17.สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสตรี
ต าบลปรางหมู่ 
18.สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข 
19.โครงการตรวจคัดกรองโรคความดัน
โลหิตสูงและโรคเบาหวาน 
20. ฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
21. ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยใน
ต าบล 
22. ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 

 

สาํนกั

ปลดัเทศบาล

/กองการ 

ศึกษา 
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เข้มแข็ง 
ความ

เช่ือมโยงกบั
ยทุธศาสตร์
จงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์
อปท.ในเขต
จงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์
อปท. 

เปา้ประสงค ์ ตวัชีว้ดั
ผลผลติ/
โครงการ 

คา่เปา้หมาย ความกา้ว 
หนา้ของ
เปา้หมาย 

กลยทุธ ์ ผลผลติ/โครงการ หนว่ยงาน
รบัผิดชอบ
หลกั 

หน่วย
สนบั 
สนนุ 

2561 2562 2563 2564 2565 

การพัฒนา
ด้านการ
จัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

การพัฒนา
ด้านการ
จัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนา
ด้านการ
จัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสร้าง
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 

จาํนวนคร ัง้ใน

การจดั

กจิกรรม 

 

 

 

จาํนวนคร ัง้ที่

มกีารจดัการ

ขยะ 

1 

 

 

 

 

 

12 

1 

 

 

 

 

 

12 

1 

 

 

 

 

 

12 

1 

 

 

 

 

 

12 

1 

 

 

 

 

 

12 

ปีละ 1 

กจิกรรม 

 

 

 

 

ปีละ 12 

คร ัง้ 

การปลูก

จติสาํนึกในการ

อนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรม

ชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม 

 

พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการน้ าเสีย
และมลพิษ
จากขยะมลู
ฝอยแบบ
ยั่งยืน โดยการ
มีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

1. การจัดการขยะภายในต าบล 
2. ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 
3. จ้างเหมาเอกชนเก็บ
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย 
 

สาํนกั

ปลดัเทศบาล 
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ความ
เช่ือมโยงกบั
ยทุธศาสตร์
จงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์
อปท.ในเขต
จงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์
อปท. 

เปา้ประสงค ์ ตวัชีว้ดั
ผลผลติ/
โครงการ 

คา่เปา้หมาย ความกา้ว 
หนา้ของ
เปา้หมาย 

กลยทุธ ์ ผลผลติ/โครงการ หนว่ยงาน
รบัผิดชอบ
หลกั 

หน่วย
สนบั 
สนนุ 

2561 2562 2563 2564 2565 

การสร้าง
ความเข้มแข็ง
และการ
บริหาร
จัดการที่ดี 

การสร้าง
ความเข้มแข็ง
และการ
บรหิาร
จัดการที่ดี 

การสร้าง
ความเข้มแข็ง
และการ
บริหาร
จัดการที่ดี 

เพื่อพัฒนา
บุคลากร 
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนและ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การให้
ให้บริการ
ประชาชน 
 

จาํนวนกจิกรรมที่

ส่งเสริมการมสี่วน

ร่วมทกุภาคส่วน 

 

 

 

 

รอ้ยละของ

ผูใ้ชบ้ริการเกดิ

ความพงึพอใจ 

 

 

 

จาํนวนโครงการที่

สรา้งจติสาํนึกและ

พฒันาขดี

ความสามารถ 

บคุลากรภาครฐั 

2 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

1 

ปีละ 2

กจิกรรม 

 

 

 

 

ปีละ 80 % 

 

 

 

 

ปีละ 1 

โครงการ 

1.ส่งเสรมิการมี

ส่วนร่วมของทกุ

ภาคส่วนในการ

บรหิารจดัการ

และตรวจสอบ

ควบคุม 

2.เสรมิสรา้ง

ประสทิธภิาพ

และธรรมา 

ภบิาลในการ

บรหิารจดัการ 

3.การสรา้ง

จติสาํนึกและ

พฒันา

ความสามารถ

บคุลากรภาครฐั 

 

1. จัดการเลือกต้ังทั่วไปและเลือกต้ังซ่อม 
2. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย 
3. โครงการจัดท าประชาคมแผนพัฒนา
ต าบล 
4. จัดต้ังประชาคมในกิจกรรมจัดซื้อจัดจ้าง
ของเทศบาลต าบลปรางหมู่ 
5. โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 
6. โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 
7. โครงการจัดท าเว็บไซต์ 

ของ ทต.ปรางหมู่ 
8. โครงการส่งเสริมฝึกอบรมเพิ่มความรู้ 

ความสามารถ 
9. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ 
ปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดูงาน 
10. โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ 
ต าบลปรางหมู่ 
11. โครงการประสานความร่วมมือระหว่าง 
องค์กรกับมหาวิทยาลัย 
12.โครงการส ารวจข้อมูลความจ าเป็นพื้น 
ฐาน 
13.โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์รวม 
ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง 
14.โครงการจัดซื้อวัสดุส านักงาน/วัสดุ 
คอมพวิเตอร์ 
15.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
 
 
  

สาํนกั

ปลดัเทศบาล 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 
เทศบาลต้าบลปรางหมู่ พ.ศ. 2561 - 2565 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
จังหวัดพัทลุง 

ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร ์

แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อปท. 

ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

เปูาหมายยุทธศาสตร ์ เปูาหมายยุทธศาสตร ์ เปูาหมายยุทธศาสตร ์ เปูาหมายยุทธศาสตร ์

แนวทางการ
พัฒนา แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง 

ผลผลติ / 
โครงการ โครงการ โครงการ 

 
โครงการ 
 

โครงการ 
 

โครงการ 
 

โครงการ 
 

โครงการ 
 

โครงการ 
 

โครงการ 
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ส่วนที่ 3 
การน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การเพ่ิมขีดความสามารถ
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากการเกษตร 
และผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 
 

ด้านบริการชุมชน 
และสังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานการพาณิชย์ 
แผนงานการเกษตร 

กองช่าง 
ส านักปลดัเทศบาล 

อบจ.พัทลุง 

กรมส่งเสริมฯ 

2 พัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

กองช่าง 
ส านักปลดัเทศบาล  

3 การพัฒนาคนและสังคมให้มี
คุณภาพ 

ด้านบริการชุมชน 
และสังคม 
 
ด้านบริหารงานทั่วไป 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 
แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข 

ส านักปลดัเทศบาล 
กองการศึกษา  

4 การบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

ด้านบริการชุมชน 
และสังคม 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ส านักปลดัเทศบาล 
 

5 การสร้างความเข้มแข็งและ
การบริหารจัดการที่ดี 

 

ด้านบริหารทั่วไป 
ด้านการด าเนินงานอื่น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานงบกลาง 

ส านักปลดัเทศบาล 
กองคลัง  
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                                       บญัชีสรุปโครงการพฒันาแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 

เทศบาลต าบลปรางหมู่ เมืองพทัลงุ จ.พทัลงุ 

ยทุธศาสตร ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

ยทุธศาสตรท์ี่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อตุสาหกรรมตอ่เน่ืองจากการเกษตรและผลติภณัฑช์มุชนทอ้งถิ่น  

     แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป 0 0.00 1 78,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 78,000.00 

     แผนงานเคหะและชมุชน 19 41,337,000.00 24 48,711,000.00 37 58,116,800.00 118 92,816,400.00 113 90,244,200.00 311 331,225,400.00 

     แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 4 185,000.00 4 185,000.00 4 195,050.00 8 295,000.00 9 440,000.00 29 1,300,050.00 

     แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

     แผนงานการเกษตร 1 50,000.00 1 50,000.00 2 78,000.00 4 543,000.00 3 113,000.00 11 834,000.00 

     แผนงานการพาณิชย ์ 3 350,000.00 3 350,000.00 4 1,007,000.00 3 350,000.00 3 350,000.00 16 2,407,000.00 

     แผนงานงบกลาง 1 10,000.00 1 10,000.00 1 10,000.00 1 10,000.00 1 10,000.00 5 50,000.00 

ยทุธศาสตรท์ี่ 2 การพฒันาสูก่ารทอ่งเที่ยวเชิงอนุรกัษ์และเชิงวฒันธรรม 

     แผนงานเคหะและชมุชน 0 0.00 0 0.00 1 3,000,000.00 2 6,000,000.00 4 6,900,000.00 7 15,900,000.00 

     แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 5 220,000.00 4 200,000.00 3 150,000.00 4 5,802,000.00 4 5,802,000.00 20 12,174,000.00 

ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคนและสงัคมที่มีคณุภาพ 

     แผนงานงานรกัษาความสงบภายใน 6 3,200,000.00 5 750,000.00 5 900,000.00 8 1,500,000.00 7 2,450,000.00 31 8,800,000.00 

     แผนงานการศึกษา 10 1,982,000.00 14 2,061,200.00 14 4,602,800.00 11 1,881,000.00 11 1,881,000.00 60 12,408,000.00 

แบบ ผ.01 
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     แผนงานสาธารณสุข 4 280,000.00 3 252,000.00 4 394,000.00 4 392,000.00 4 392,000.00 19 1,710,000.00 

     แผนงานสงัคมสงเคราะห ์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

     แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 0 0.00 0 0.00 1 250,000.00 2 400,000.00 2 400,000.00 5 1,050,000.00 

     แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 5 540,000.00 4 520,000.00 3 1,070,000.00 3 1,070,000.00 2 370,000.00 17 3,570,000.00 

     แผนงานงบกลาง 4 12,368,000.00 4 13,968,000.00 4 14,321,600.00 4 14,362,000.00 4 14,362,000.00 20 69,381,600.00 

ยทุธศาสตรท์ี่ 4 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการบริหารจดัการและอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

     แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป 3 150,000.00 3 150,000.00 3 150,000.00 3 150,000.00 3 150,000.00 15 750,000.00 

     แผนงานสาธารณสุข 1 30,000.00 1 40,000.00 1 50,000.00 1 40,000.00 1 40,000.00 5 200,000.00 

     แผนงานเคหะและชมุชน 2 290,000.00 2 290,000.00 2 340,000.00 2 340,000.00 2 340,000.00 10 1,600,000.00 

     แผนงานการเกษตร 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ยทุธศาสตรก์ารสรา้งความเขม้แข็งและการบริหารจดัการที่ดี 

     แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป 13 1,100,000.00 14 1,100,000.00 12 958,000.00 13 960,000.00 13 930,000.00 65 5,048,000.00 

     แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

     แผนงานการพาณิชย ์ 1 250,000.00 1 250,000.00 1 300,000.00 1 300,000.00 1 300,000.00 5 1,400,000.00 

     แผนงานงบกลาง 5 1,408,000.00 5 1,443,000.00 5 1,442,000.00 5 1,440,000.00 5 1,438,000.00 25 7,171,000.00 

รวมท ัง้สิ้น 87 63,750,000.00 94 70,408,200.00 107 87,335,250.00 197 128,651,400.00 192 126,912,200.00 677 477,057,050.00 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา  

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลปรางหมู่ เมืองพทัลงุ จ.พทัลงุ 

ยทุธศาสตร ์: ยทุธศาสตรท์ี่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อตุสาหกรรมตอ่เน่ืองจากการเกษตรและผลติภณัฑช์มุชนทอ้งถิ่น  

     แผนงาน : แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 
หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 2561 2562 563 2564 2565 

1 โครงการจดัทาํป้าย

ประชาสมัพนัธเ์ทศบาล

ตาํบลปรางหมู่ 

ป้ายประชาสมัพนัธข์นาดกวา้ง 

1.20 เมตร ยาว 3.60 เมตร 

ตดิต ัง้หนา้อาคารสาํนกังาน

เทศบาลตาํบลปรางหมู่ 

ป้ายประชาสมัพนัธข์นาด

กวา้ง 1.20 เมตร ยาว 

3.60 เมตร 

 78,000.00    1 แห่ง ป้ายประชาสมัพนัธ ์ สาํนกัปลดัเทศบาล 

     แผนงาน : แผนงานเคหะและชมุชน 
 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 
หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.เชื่อมทางหลวง

หมายเลข 41 หมู่ที ่4 

เพือ่มถีนนสาํหรบัใชใ้นการ

คมนาคมไดอ้ย่างสะดวก 

ถนน คสล.ยาว 23 เมตร   166,000.00   1 สาย ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.สายยางโพรง-ตก

วดั ช่วงที ่2 หมู่ที ่7,5 

เพือ่ใหม้ถีนนสาํหรบัใชใ้นการ

คมนาคมไดอ้ย่างสะดวก 

ถนน คสล. ยาว 100  495,000.00 499,000.0

 

500,000.00 500,000.00 1 สาย ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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3 ถนน คสล. สายไส

นมควาย-หูนบ หมู่ที ่2 

เพือ่มถีนนสาํหรบัใชใ้นการ

คมนาคมไดอ้ย่างสะดวก 

ถนน คสล. กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 175 เมตร 

  497,800.00   1 สาย ประชาชนมคีวามสะดวก 

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสรา้งประตู

ทางเขา้เทศบาลตาํบล

ปรางหมู่ 

เพือ่ปรบัภูมทิศัน ์บรเิวณทางเขา้

เทศบาลตาํบลปรางหมู่ทีเ่ป็น

สญัลกัษณบ์อกถงึทีต่ ัง้  

ขนาดกวา้ง 2 เมตร ยาว 8 

เมตร สูง 5 เมตร 

  397,000.00   1 แห่ง แสดงภูมทิศันท์ีเ่ป็น

สญัลกัษณบ์อกถงึทีต่ ัง้

ทางเขา้เทศบาลตาํบล

ปรางหมู่ 

กองช่าง 

5 ขดุเจาะบ่อบาดาล บา้น

นางเกรยีง หมู่ที ่2 

เพือ่ใหป้ระชาชนมนีํา้เพือ่

อปุโภคบรโิภคเพยีงพอและ

ท ัว่ถงึ 

ขดุเจาะบ่อบาดาลก่อสรา้ง

หอถงัพรอ้มตดิต ัง้ปัม๊สูบนํา้ 

200,000.00  212,000.00   1 แห่ง ประชาชนมนีํา้ใชใ้น

การเกษตรอย่างท ัว่ถงึ 

กองช่าง 

6 อดุหนุนการไฟฟ้าส่วน

ภูมภิาคจงัหวดัพทัลงุ 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการ

ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา่ แรงสูง 

และไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่

ตาํบลปรางหมู่ 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 

(แรงตํา่,แรงสูง) ในตาํบล

ปรางหมู่ หมู่ท ี1 ? 9  

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 9 

หมู่บา้น 

ประชาชนไดร้บัความ

สะดวก มไีฟฟ้าใชอ้ย่าง

ท ัว่ถงึ 

กองช่าง 

 ปรบัปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า

สาธารณะ หมู่ที ่1-9 

ซ่อมแซมไฟฟ้า ใหอ้ยู่ในสภาพ

ใชก้ารได ้ตาํบลปรางหมู ่

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 

หมู่ที ่1 - 9 

100,000.00 100,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 9 

หมู่บา้น 

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้าสาธารณะ

ใชอ้ย่างท ัว่ถงึ มคีวาม

สะดวก ปลอดภยั 

กองช่าง 

8 โครงการปรบัปรุงลาน

ตดิต ัง้ครุภณัฑส่์งเสรมิ

สุขภาพ หมู่ที ่8  

เพือ่ใหม้สีถานทีอ่อกกาํลงักายที่

ไดม้าตรฐานของประชาชนในหมู่

ที ่8 และหมู่บา้นใกลเ้คยีง 

เทพื้น คสล.ลานกฬีา 

ขนาด 446 ตารางเมตร 

หนา 0.01 เมตร  

  202,000.00   1 แห่ง เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้ี

สถานทีอ่อกกาํลงักาย

เพือ่สุขภาพทีแ่ขง็แรง 

กองช่าง 

9 ค่าชดเชยงานก่อสรา้ง

ตามสญัญาแบบปรบั

ราคาได ้(ค่าK) 

เพือ่จ่ายเป็นเงนิชดเชยงาน

ก่อสรา้งตามสญัญาแบบปรบั

ราคาได ้(ค่าK) ใหแ้ก่ผูร้บัจา้ง

ตามเงือ่นไขของสญัญา 

เพือ่จ่ายเป็นเงนิชดเชยงาน

ก่อสรา้งตามสญัญาแบบ

ปรบัราคาได ้(ค่าK) 

  60,00000 60,000.00 60,000.00 1 คร ัง้ จ่ายเป็นเงนิชดเชยงาน

ก่อสรา้งตามสญัญาแบบ

ปรบัราคาได ้(ค่าK) 

กองช่าง 
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10 โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.สาย รพช.-บา้นนาย

ลบ หมู่ที ่3 

ก่อสรา้งถนน คสล.กวา้ง 4 

เมตร ยาว 155 เมตร หนา 

0.15 เมตร ไหลท่างตามสภาพ 

พรอ้มวางท่อ คสล. 

ก่อสรา้งถนน คสล.กวา้ง 

4 เมตร ยาว 155 เมตร 

  
484,000.00 

  
1 สาย ถนน คสล. กองช่าง 

11 โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.สายใสหนุน หมู่ที ่5 

ก่อสรา้งถนน คสล.กวา้ง 5 

เมตร ยาว 120 เมตร หนา 

0.15 เมตร ไหลท่างตามสภาพ 

พรอ้มวางท่อ 

ก่อสรา้งถนน คสล.กวา้ง 

5 เมตร ยาว 120 เมตร   
494,000.00 

  
1 สาย ถนน คสล. กองช่าง 

12 โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.สายตกวดั-หวัไทร 

หมู่ที ่5 

ก่อสรา้งถนน คสล.ช่วงที ่1 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 85 เมตร 

และช่วงที ่2 กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 35 เมตร  

ก่อสรา้งถนน คสล.กวา้ง 

5 เมตร ยาว 85 เมตร 

และช่วงที ่2 กวา้ง 6 

เมตร ยาว 35 เมตร 

  
499,000.00 

  
1 สาย ถนน คสล. กองช่าง 

13 

โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.สายศาลาป่าขวางหวั

นอน หมู่ที ่7 

ก่อสรา้งถนน คสล.กวา้ง 4 

เมตร ยาว 155 เมตร ไหลท่าง

ตามสภาพ พรอ้มวางท่อ คสล.  

ก่อสรา้งถนน คสล.กวา้ง 

4 เมตร ยาว 155 เมตร   
490,000.00 

  
1 สาย ถนน คสล. 

กองช่าง 

14 

โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.สายป่ายาง-หนา้ถ ํา้ 

หมทูี ่7 

ก่อสรา้งถนน คสล.กวา้ง 4 

เมตร ยาว 165 เมตร หนา 

0.15 เมตร ไหลท่างตามสภาพ 

ก่อสรา้งถนน คสล.กวา้ง 

4 เมตร ยาว 165 เมตร   
489,000.00 

  
1 แห่ง ถนน คสล. 

กองช่าง 

15 

โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.สายภายในหมู่บา้น

ม ัน่คง หมู่ที ่9 

ก่อสรา้งถนน คสล. - ซอย

ทางเขา้หมู่บา้น กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 115 เมตร หนา 0.15 

เมตร - ซอยบา้นนายนุย้-นาง

นุย้ กวา้ง 4 เมตร ยาว 30 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

ก่อสรา้งถนน คสล.กวา้ง 

4 เมตร ยาว 115 เมตร 

และ ถนน คสล.กวา้ง 4 

เมตร ยาว 30 เมตร 

  
491,000.00 

  
1 สาย ถนน คสล. กองช่าง 
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16 

โครงการปรบัปรุงยกระดบั

ถนน คสล.สายหนองโอน-

วงัหร ั้ง่ หมู่ที ่4 

ปรบัปรุงยกระดบัถนน กวา้ง 4 

เมตร ยาว 990 เมตร ใช ้

วสัดุปินผหุนา 0.30 เมตร 

พรอ้มวางท่อ คสล. 

ปรบัปรุงถนน กวา้ง 4 

เมตร ยาว 990 เมตร   
486,000.00 

  
1 สาย ปรบัปรุงถนน กองช่าง 

17 

โครงการปรบัปรุงลาน

ตดิต ัง้ครุภณัฑส่์งเสรมิ

สุขภาพ หมู่ที ่8  

เทพื้น คสล.ลานกฬีา ขนาด 

446 ตารางเมตร หนา 0.10 

เมตร 

เทพื้น คสล.ลานกฬีา 

ขนาด 446 ตารางเมตร 

หนา 0.10 เมตร 
  

232,000.00 
  

1 แห่ง 

เทพื้น คสล.ลานกฬีา 

ขนาด 446 ตารางเมตร 

หนา 0.10 เมตร 

กองช่าง 

18 
โครงการขดุเจาะบ่อบาดาล

บา้นในลอ้ม หมู่ที ่4 

เพือ่ใหม้นีํา้ใชเ้พยีงพอและ

ท ัว่ถงึ 

ขดุเจาะบ่อบาดาล 

เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 6 นิ้ว 

ลกึไม่นอ้ยกว่า 42.50 

เมตร พรอ้มตดิต ัง้ปัม๊สูบ

นํา้ 

  
228,000.00 

  
1 แห่ง 

ประชาชนมนีํา้ใชอ้ย่าง

เพยีงพอและท ัว่ถงึ 
กองช่าง 
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โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.สายหลกัหา้-ทุ่งหมอ

ใหญ่ หมู่ที ่7 

ก่อสรา้งถนน คสล.กวา้ง 5 

เมตร ยาว 138 เมตร 

ถนน คสล.กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 138 เมตร  
483,000.00 

   
1 สาย ถนน คสล. 

กองช่าง 

20 

โครงการปรบัปรุงซ่อมแซม

ถนนภายในตาํบลปรางหมู่

(ถมหลมุบ่อ) 

ซ่อมแซมถนนภายในตาํบล

ปรางหมู่(ถมหลมุบ่อ) 

ซ่อมแซมถนนภายใน

ตาํบลปรางหมู่(ถมหลมุ

บ่อ) 

300,000.00 500,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 
9 

หมู่บา้น 

ซ่อมแซมถนนภายใน

ตาํบลปรางหมู่(ถมหลมุ

บ่อ) 

กองช่าง 

21 
โครงการก่อสรา้งระบบ

ประปาหมู่บา้น หมู่ที ่5 

ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น 

หมู่ที ่5 

ก่อสรา้งระบบประปา

หมู่บา้น หมู่ที ่5  
830,000.00 

   
1 แห่ง 

ก่อสรา้งระบบประปา

หมู่บา้น หมู่ที ่5 
กองช่าง 

22 
โครงการขดุเจาะบ่อบาดาล

บา้นตกวดั หมู่ที ่5 
ขดุเจาะบ่อบาดาล ขดุเจาะบ่อบาดาล 

 
128,000.00 

   
1 แห่ง ขดุเจาะบ่อบาดาล กองช่าง 
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23 

โครงการปรบัปรุงซ่อมแซม

ระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที ่

7,8 

เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้นีํา้ใช ้

สาํหรบัอปุโภค-บรโิภค 
ซ่อมแซมระบบประปา 

 
1,928,000.00 

   
1 แห่ง ซ่อมแซมระบบประปา 

กองช่าง 

24 

โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.สายหนองลกึ - คลอง

กง หมู่ที ่3 

ก่อสรา้งถนน คสล.กวา้้้ง 5 

เมตร ยาว 2000 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

คสล.กวา้้้ง 5 เมตร ยาว 

2000 เมตร   
9,980,000.00 

  
1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

25 

ถนน คสล. สาย

ชลประทาน-หนองหญา้

ปลอ้ง หมู่ที ่4 

ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร ยาว 

900 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 900 เมตร 
2,268,000.00 2,268,000.00 

 
2,268,000.00 2,268,000.00 1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

26 

โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.สายรอบหมู่บา้น หมู่

ที ่1 

ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร ยาว 

700 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 700 เมตร    
1,500,000.00 1,500,000.00 1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

27 

โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.สายบา้นกลาง ซอย 2 

หมู่ที ่2 

ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร ยาว 

100 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 100 เมตร    
240,000.00 

 
1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

28 
โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.สายท่าลาด หมู่ที ่2 

ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร ยาว 

300 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 300 เมตร     
720,000.00 1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

29 

โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.สายบา้นนายลบ - 

หนองลกึ หมู่ที ่3 

ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร ยาว 

800 เมตร 

ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 800 เมตร     

90,000.0

0 
1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 
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30 

โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.สายทีน่านายมานิตย ์

ชูดาํ - ทางหลวงชนบท หมู่

ที ่3 

ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร 

ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 200 เมตร    
80,000.00 

 
1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

31 

โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.สายสามแยกป่ายางหู

เยน็-บา้นนายชู อ่อนทอง 

หมู่ที ่3 

ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร 

ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 200 เมตร    
480,000.00 

 
1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

32 

โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.สายบา้นนายช่วย 

เอยีดถวลิ-ออกเหมอืง หมู่

ที ่3 

ถนน คสล.กวา้ง 5 เมตร ยาว 

100 เมตร 

ถนน คสล.กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 100 เมตร    
200,000.00 

 
1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

33 

โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.สายโคกก่า-บา้นโคก

ม่วง หมู่ที ่4 

ถนน คสล.กวา้ง 3 เมตร ยาว 

250 เมตร 

ถนน คสล.กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 250 เมตร     
472,500.00 1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

34 

โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.สายนาเตยีน - 

ชลประทาน หมู่ที ่4 

ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร ยาว 

400 เมตร 

ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 400 เมตร    
472,500.00 

 
1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

35 

โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.สายวงัหร ัง่ - หนอง

โอน หมู่ที ่4 

ถนน คสล.กวา้ง 3 เมตร ยาว 

990 เมตร 

ถนน คสล.กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 990 เมตร    
1,700,000.00 1,700,000.00 1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

36 

โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.สายรมิคลอง หมู่ที ่5 

- หมู่ที ่9 (ยา้นม ัน่คง) 

ถนน คสล.กวา้ง 5 เมตร ยาว 

1300 เมตร 

ถนน คสล.กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 1300 เมตร    
2,000,000.00 2,000,000.00 1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 



34 
 

37 

โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.สายม่วงขี้แรง้ - โคก

นาค หมู่ที ่5 

ถนน คสล.กวา้ง 5 เมตร ยาว 

300 เมตร 

ถนน คสล.กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 300 เมตร    
545,000.00 545,000.00 1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

38 

โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.สายหนองปรงิ - ดอน

ตาสงัข ์หมู่ที ่5 

ถนน คสล.กวา้ง 5 เมตร ยาว 

500 เมตร 

ถนน คสล.กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 500 เมตร    
500,000.00 500,000.00 1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

39 

โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.สายหว้ยไก่ - ทุ่งยาว 

หมู่ที ่3 

ถนน คสล.กวา้ง 3 เมตร ยาว 

120 เมตร 

ถนน คสล.กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 120 เมตร    

216,00.0

0 
216,000.00 1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

40 

โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.สาย รพช.-วงัหร ัง่ 

หมู่ที ่6 

ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร ยาว 

160 เมตร 

ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 160 เมตร   
499,000.00 

  
1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

41 

โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.สายวงัหร ัง่ - ชายมาบ 

หมู่ที ่6 

ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร ยาว 

1500 เมตร 

ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 1500 เมตร    
2,540,000.00 2,540,000.00 1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

42 

โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.สายวงัหร ัง่-พงัยา-

ถนนรถไฟ หมู่ที ่6 

ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร ยาว 

1090 เมตร 

ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 1090 เมตร   
3,500,000.00 3,500,000.00 

 
1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

43 

โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.สายบา้นตาตดุ หมู่ที ่

6 

ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร ยาว 

100 เมตร 

ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 100 เมตร     
240,000.00 1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 
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44 

โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.สายยางโพรง-บา้น

กลว้ย หมู่ที ่7 

ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร ยาว 

300 เมตร 

ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 300 เมตร    
567,000.00 567,000.00 1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

45 

โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.สายป่ายาง-ทุ่งโบใ๋หญ่ 

หมู่ที ่7 

ถนน คสล.กวา้ง 6 เมตร ยาว 

100 เมตร 

ถนน คสล.กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 100 เมตร    
400,000.00 400,000.00 1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

46 

โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.สายยางโพรง - บา้น

ในลอ้ม หมู่ที ่7 

ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร ยาว 

300 เมตร 

ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 300 เมตร    
420,000.00 420,000.00 1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

47 

ปรบัปรุงขยายถนนสาย

เลยีบทางรถไฟ จากหมู่ที ่1 

ถงึ หมู่ที ่ 

ขนาดเดมิ 2 เมตร ขยายกวา้ง 

4 เมตร ยาว 600 เมตร 

ขยายกวา้ง 4 เมตร ยาว 

600 เมตร    
400,000.00 400,000.00 1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

48 
ขดุลอกคลองสายคลองกง-

พงัยา หมู่ที ่1 
กวา้ง 6 เมตร ยาว 600 เมตร 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 600 

เมตร   

100,000.

0 
100,000.00 100,000.00 1 แห่ง 

ระบายนํา้ไม่ใหท้่วมขงั

ช่วงฤดูฝนและเพือ่ใชน้ํา้

เพือ่การเกษตรช่วงฤดู

แลง้ 

กองช่าง 

49 
ขดุลอกคูระบายนํา้สาย

ระหว่างบา้น หมู่ที ่1 

ขดุลอกกวา้ง 2 เมตร ยาว 

2,000 เมตร ลกึ 1 เมตร 

กวา้ง 2 เมตร ยาว 2,000 

เมตร ลกึ 1 เมตร    
136,000.00 

136,00.0

0 
1 แห่ง 

ระบายนํา้ไม่ใหท้่วมขงั

ช่วงฤดูฝนและเพือ่ใชน้ํา้

เพือ่การเกษตรช่วงฤดู

แลง้ 

กองช่าง 
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50 

ขดุลอกจากเหมอืงคลอง

เกวยีน-ถนนปลายทอง หมู่

ที ่1 

กวา้ง 2 เมตร ยาว 900 เมตร 

ลกึ 1 เมตร 

กวา้ง 2 เมตร ยาว 900 

เมตร ลกึ 1 เมตร    
72,000.00 72,000.00 1 แห่ง 

ระบายนํา้ไม่ใหท้่วมขงั

ช่วงฤดูฝนและเพือ่ใชน้ํา้

เพือ่การเกษตรช่วงฤดู

แลง้ 

กองช่าง 

51 

ขดุลอกคลองเหมอืงส่งนํา้

นบหลวงคต - หนอง

ผหีลอก หมู่ที ่3 

กวา้ง 1.5 เมตร ยาว 1500 

เมตร ลกึ 1 เมตร 

กวา้ง 1.5 เมตร ยาว 

1500 เมตร ลกึ 1 เมตร     
100,000.00 1 แห่ง 

ระบายนํา้ไม่ใหท้่วมขงั

ช่วงฤดูฝนและเพือ่ใชน้ํา้

เพือ่การเกษตรช่วงฤดู

แลง้ 

กองช่าง 

52 
ขดุลอกแหลง่นํา้มาบหว้ย

ปดุ หมู่ที ่4 

ขดุลอกกวา้ง 20 เมตร ยาว 

800 เมตร 

ขดุลอกกวา้ง 20 เมตร 

ยาว 800 เมตร    
150,000.00 

 
1 แห่ง 

ระบายนํา้ไม่ใหท้่วมขงั

ช่วงฤดูฝนและเพือ่ใชน้ํา้

เพือ่การเกษตรช่วงฤดู

แลง้ 

กองช่าง 



3 

ขดุลอกหานอา้ยแมว หมู่ที ่

4 

กวา้ง 20 เมตร ยาว 1000 

เมตร 

กวา้ง 20 เมตร ยาว 1000 

เมตร    
400,000.00 400,000.00 1 แห่ง 

ระบายนํา้ไม่ใหท้่วมขงั

ช่วงฤดูฝนและเพือ่ใชน้ํา้

เพือ่การเกษตรช่วงฤดู

แลง้ 

กองช่าง 

54 ขดุลอกหานหมดิ หมู่ที ่4 
กวา้ง 25 เมตร ยาว 300 

เมตร 

กวา้ง 25 เมตร ยาว 300 

เมตร    
200,000.00 200,000.00 1 แห่ง 

ระบายนํา้ไม่ใหท้่วมขงั

ช่วงฤดูฝนและเพือ่ใชน้ํา้

เพือ่การเกษตรช่วงฤดู

แลง้ 

กองช่าง 

55 

ขดุลอกเหมอืงสาํหรุด จาก

บา้นนายเอยีด-เหมอืง หมู่

ที ่5 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 940 เมตร 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 940 

เมตร    
200,000.00 

200,00.0

0 
1 แห่ง 

ระบายนํา้ไม่ใหท้่วมขงั

ช่วงฤดูฝนและเพือ่ใชน้ํา้

เพือ่การเกษตรช่วงฤดู

แลง้ 

กองช่าง 
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56 
ขดุลอกคลองโคกนาค-ช่อง

ครูดาํ หมู่ที ่5 

กวา้ง 10 เมตร ยาว 1500 

เมตร 

กวา้ง 10 เมตร ยาว 1500 

เมตร    
200,000.00 

 
1 แห่ง 

ระบายนํา้ไม่ใหท้่วมขงั

ช่วงฤดูฝนและเพือ่ใชน้ํา้

เพือ่การเกษตรช่วงฤดู

แลง้ 

กองช่าง 

57 

ขดุลอกเหมอืงหลงัโรงเรยีน

บา้นปรางหมู-่คลองตาย

โหง หมู่ที ่8 

กวา้ง 1 เมตร ยาว 350 เมตร 
กวา้ง 1 เมตร ยาว 350 

เมตร    
100,000.00 

 
1 แห่ง 

ระบายนํา้ไม่ใหท้่วมขงั

ช่วงฤดูฝนและเพือ่ใชน้ํา้

เพือ่การเกษตรช่วงฤดู

แลง้ 

กองช่าง 

58 

ขดุลอกเหมอืงนํา้มาบยาง 

ต ัง้แต่ถนนเอเซยี - มาบ

เคยีน หมู่ที ่7 

กวา้ง 3 เมตร ยาว 1500 

เมตร 

กวา้ง 3 เมตร ยาว 1500 

เมตร    
200,000.00 

 
1 แห่ง 

ระบายนํา้ไม่ใหท้่วมขงั

ช่วงฤดูฝนและเพือ่ใชน้ํา้

เพือ่การเกษตรช่วงฤดู

แลง้ 

กองช่าง 

59 

ก่อสรา้งฝาปิดคูระบายนํา้ 

คสล.สายบา้นป่ายาง หมู่ที ่

7 

ฝาปิดคูระบายนํา้ คสล.สาย

บา้นป่ายาง 

ฝาปิดคูระบายนํา้ คสล.

สายบา้นป่ายาง     
150,000.00 1 แห่ง 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

60 

ก่อสรา้งคูระบายนํา้ คสล.

สายบา้นตนีนา-บา้นนาย

ลอ้ม (เพิม่ความสูงทอ้งคู) 

หมู่ที ่7 

กวา้ง 50 เซนตเิมตร ลกึ 60 

เซนตเิมตร ยาว 500 เมตร 

กวา้ง 50 เซนตเิมตร ลกึ 

60 เซนตเิมตร ยาว 500 

เมตร 
   

200,000.00 
 

1 แห่ง 
ระบายนํา้ไม่ใหท้่วมขงั

ช่วงฤดูฝน 

กองช่าง 

61 

ก่อสรา้งท่อเหลีย่ม คสล.

ปลายช่อง(หวันอนบา้น) 

ทศิใต ้หมู่ที ่1  

ชนิด 2 ช่องทาง ขนาด

เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 1.50 x 1.50 

เมตร 

ก่่อสรา้งท่อเหลีย่มชนิด 2 

ช่องทาง ขนาด

เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 1.50 x 

1.50 เมตร 

    
200,000.00 1 แห่ง 

ระบายนํา้ไม่ใหท้่วมขงั

ช่วงฤดูฝนและเพือ่ใชน้ํา้

เพือ่การเกษตรช่วงฤดู

แลง้ 

กองช่าง 
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62 

โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.สายยางโพรง-หวัไทร 

หมู่ที ่7 

ถนน คสล.กวา้ง 5 เมตร ยาว 

300 เมตร 

ถนน คสล.กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 300 เมตร 
499,000.00 499,000.00 499,000.00 499,000.00 499,000.00 1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

63 

โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.สายชลประทาน รมิ

คลอง(ป่ายาง) หมู่ที ่7 

ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร ยาว 

1000 เมตร 

ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 1000 เมตร    
800,000.00 800,000.00 1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

64 

โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.สายบา้นนางจู ชยั

จนัทร ์หมู่ที ่7 

ถนน คสล.กวา้ง 3 เมตร ยาว 

150 เมตร 

ถนน คสล.กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 150 เมตร    
300,000.00 300,000.00 1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

65 

โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.สายป่าขวาง-บา้นยาย

ดาํ มโนภกัด ีหมู่ที ่3 

ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร 

ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 200 เมตร    
480,000.00 

 
1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

66 

โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.สายเลยีบรมิคลองลาํ

เหมอืง - สะพานบา้นวงั 

หมู่ที ่9 

ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร ยาว 

700 เมตร 

ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 700 เมตร    
900,000.00 900,000.00 1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

67 

โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.สายบา้นใตช่้อง - 

พยัา หมู่ที ่9 

ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร ยาว 

250 เมตร 

ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 250 เมตร    
600,000.00 600,000.00 1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

68 

โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.สายเขาเมอืง - ป่ายาง

หูเยน็ หมู่ที ่7,3 

ถนน คสล.กวา้ง 6 เมตร ยาว 

620 เมตร 

ถนน คสล.กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 620 เมตร    
2,800,000.00 2,800,000.00 1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 
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69 

ปรบัปรุงซ่อมแซม/

ยกระดบัถนน/ขยาย

ยกระดบัถนนสายเลยีบ

คลองถนนรถไฟ-วดัเขา

แดงตก หมู่ที ่1 

ขยาย กวา้ง 4 เมตร ยาว 600 

เมตร 

ขยายกวา้ง 4 เมตร ยาว 

600 เมตร    
400,000.00 400,000.00 1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

70 

โครงการปรบัปรุงถนนและ

ปรบัภูมทิศัน ์รอบถํา้เขาอน้ 

หมู่ที ่1 

ปรบัปรุงผวิถนนและปรบัภมูิ

ทศัน ์

ปรบัปรุงผวิถนนและปรบั

ภูมทิศัน ์     
300,000.00 1 แห่ง 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคมและมภีมูทิศัน์

ทีส่วยงามทาํใหคุ้ณภาพ

ชวีติดขีึ้น 

กองช่าง 

71 

โครงการปรบัปรุงยกระดบั

ถนนสายสะพานไทร - เขา

จงิโจ ้(รมิคลอง) หมู่ที ่2 

ถนนกวา้ง 6 เมตร ยาว 420 

เมตร 

ถนน กวา้ง 6 เมตร ยาว 

420 เมตร    
450,000.00 450,000.00 1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

72 

โครงการปรบัปรุงซ่อมแซม

ถนนสายนางเกรยีง-พลาย

ทอง หมู่ที ่1,2 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 1500 

เมตร 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 1500 

เมตร    
550,000.00 550,000.00 1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

73 

โครงการปรบัปรุงยกระดบั

ถนน คสล.สายแหลมยาง 

- หนองลกึ หมู่ที ่3 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 500 เมตร 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 500 

เมตร    
320,000.00 320,000.00 1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

74 

โครงการปรบัปรุงยกระดบั

ถนน คสล.สายป่ายางหู

เยน็-โรงเรยีนบา้นแหลม

ยาง หมู่ที ่3 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 700 เมตร 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 700 

เมตร    
350,000.00 350,000.00 1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 
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75 

โครงการปรบัปรุงยกระดบั

ถนน คสล.สายเลยีบทาง

รถไฟฝัง่ตะวนัตก หมู่ที ่2 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 1200 

เมตร 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 1200 

เมตร     
760,000.00 1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

76 

โครงการปรบัปรุงซ่อมแซม

ถนนสายชลประทาน-นา

เตยีน หมู่ที ่4 

กวา้ง 3 เมตร ยาว 400 เมตร 
กวา้ง 3 เมตร ยาว 400 

เมตร    
131,400.00 

 
1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

77 

โครงการปรบัปรุงยกระดบั

ถนน คสล.สายวงัหร ัง่-ชาย

มาบ หมู่ที ่6 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 1000 

เมตร 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 1000 

เมตร     
960,000.00 1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

78 

โครงการปรบัปรุงยกระดบั

ถนนสายดอนตาสงัข-์

หนองปลงิ หมู่ที ่6 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 1000 

เมตร 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 1000 

เมตร    
800,000.00 800,000.00 1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

79 

ปรบัปรุงยกระดบัถนนสาย

ทศิตะวนัตกทีท่าํการ

ปกครองตาํบลปรางหมู่ 

กวา้ง 3 เมตร ยาว 200 เมตร 
กวา้ง เมตร ยาว 200 

เมตร    
100,000.00 100,000.00 1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

80 

โครงการปรบัปรุงยกระดบั

ถนนสายหว้ยไก่-สะพาน

กลุ หมู่ที ่6 

ยาว 200 เมตร ยาว 200 เมตร 
    

200,000.00 1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

81 

โครงการปรบัปรุงยกระดบั

ถนน คสล.สาย รพช.

หนองลกึ - คลองกง หมู่ที ่

6 

กวา้ง 8 เมตร ยาว 800 เมตร 
กวา้ง 8 เมตร ยาว 800 

เมตร    
400,000.00 

 
1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 
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82 

โครงการปรบัปรุงยกระดบั

ถนนสายทศิตะวนัออกโรง

อฐิ - ยางโพรง หมู่ที ่7 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 800 เมตร 
กวา้ง 6 เมตร ยาว 800 

เมตร     
130,000.00 1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

83 

โครงการขยายยกระดบั

ถนนสายบา้นนายประ

เคยีน - ทุ่งไสครู หมู่ที ่7 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 500 เมตร 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 500 

เมตร    
350,000.00 

 
1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

84 

โครงการปรบัปรุงซ่อมแซม

ถนนสายหลกัหา้-ศาลา

หมู่บา้น 

กวา้ง 3 เมตร ยาว 500 เมตร 
กวา้ง 3 เมตร ยาว 500 

เมตร     
150,000.00 1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

85 

โครงการขยายยกระดบั

ถนนสายทุ่งไสครู-บา้นทุ่ง

หมอใหญ่ หมู่ที ่7 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 500 เมตร 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 500 

เมตร     
320,000.00 1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

86 

โครงการปรบัปรุงยกระดบั

ถนนสายยางโพรง - มาบ

เคยีน หมู่ที ่7 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 700 เมตร 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 700 

เมตร     
450,000.00 1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

87 

โครงการปรบัปรุงยกระดบั

ถนนสายคลองตกนา-นา

หวัไทร หมู่ที ่8 

กวา้ง 4 ยาว 2000 เมตร กวา้ง 4 ยาว 2000 เมตร 
    

876,000.00 1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

88 

โครงการปรบัปรุงถนน 

คสล.สายบา้นพงัยา หมู่ที ่

9 

กวา้ง 5 ยาว 100 เมตร กวา้ง 5 ยาว 100 เมตร 
   

100,000.00 100,000.00 1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 
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89 
โครงการขดุลอกเหมอืงนํา้ 

หมู่ที ่3 - หมู่ที ่7 

กวา้ง 1 เมตร ยาว 1500 

เมตร 

กวา้ง 1 เมตร ยาว 1500 

เมตร     
150,000.00 1 แห่ง 

ระบายนํา้ไม่ใหท้่วมขงั

ช่วงฤดูฝนและเพือ่ใชน้ํา้

เพือ่การเกษตรช่วงฤดู

แลง้ 

กองช่าง 

90 

โครงการขดุลอกสายนํา้

เลยีบคลองชลประทานฝัง่

ซา้ย นาเตยีน - ถนนเอเซยี 

หมู่ที ่4 

กวา้ง 1 เมตร ยาว 900 เมตร 
กวา้ง 1 เมตร ยาว 900 

เมตร    
200,000.00 

 
1 แห่ง 

ระบายนํา้ไม่ใหท้่วมขงั

ช่วงฤดูฝนและเพือ่ใชน้ํา้

เพือ่การเกษตรช่วงฤดู

แลง้ 

กองช่าง 

91 

โครงการขดุลอกหนองนํา้

มาบลาํแกรก จากเขต หมู่

ที ่4 ตาํบลปรางหมู่ - หมู่ที ่

8 ตาํบลโคกชะงาย 

กวา้ง 15 เมตร ยาว 800 

เมตร 

กวา้ง 15 เมตร ยาว800 

เมตร    
200,000.00 

 
1 แห่ง 

ระบายนํา้ไม่ใหท้่วมขงั

ช่วงฤดูฝนและเพือ่ใชน้ํา้

เพือ่การเกษตรช่วงฤดู

แลง้ 

กองช่าง 

92 

โครงการขดุลอกเหมอืงส่ง

นํา้สายบา้นนายสาํเรงิ - 

บา้นนายมขุ หมู่ที ่5 

กวา้ง 2 เมตร ยาว 350 เมตร 
กวา้ง 2 เมตร ยาว 350 

เมตร     
54,000.00 1 แห่ง 

ระบายนํา้ไม่ใหท้่วมขงั

ช่วงฤดูฝนและเพือ่ใชน้ํา้

เพือ่การเกษตรช่วงฤดู

แลง้ 

กองช่าง 

93 
โครงการขดุลอกคลองโพธิ์ 

- ถนนรถไฟ หมู่ที ่5 

กวา้ง 10 เมตร ยาว 1500 

เมตร 

กวา้ง 10 เมตร ยาว 1500 

เมตร    
200,000.00 

 
1 แห่ง 

ระบายนํา้ไม่ใหท้่วมขงั

ช่วงฤดูฝนและเพือ่ใชน้ํา้

เพือ่การเกษตรช่วงฤดู

แลง้ 

กองช่าง 

94 

โครงการขดุลอกคูระบาย

นํา้หว้ยไก่ - หนองงเูห่า 

หมู่ที ่6 

กวา้ง 1 เมตร ยาว 2200 

เมตร 

กวา้ง 1 เมตร ยาว 2200 

เมตร    
200,000.00 

 
1 แห่ง 

ระบายนํา้ไม่ใหท้่วมขงั

ช่วงฤดูฝนและเพือ่ใชน้ํา้

เพือ่การเกษตรช่วงฤดู

แลง้ 

กองช่าง 
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95 
โครงการขดุลอกคูระบาย

สายเหมอืงสาํหรุด หมู่ที ่6 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 2000 

เมตร 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 2000 

เมตร     
300,000.00 1 แห่ง 

ระบายนํา้ไม่ใหท้่วมขงั

ช่วงฤดูฝนและเพือ่ใชน้ํา้

เพือ่การเกษตรช่วงฤดู

แลง้ 

กองช่าง 

96 

โครงการขดุลอกเหมอืงนบ

ตาดว้ย - ยางสามหลงึ หมู่

ที ่6 

กวา้ง 15 เมตร ยาว 2000 

เมตร 

กวา้ง 15 เมตร ยาว 2000 

เมตร     
200,000.00 1 แห่ง 

ระบายนํา้ไม่ใหท้่วมขงั

ช่วงฤดูฝนและเพือ่ใชน้ํา้

เพือ่การเกษตรช่วงฤดู

แลง้ 

กองช่าง 

97 

โครงการปรบัปรุงคนัคลอง

หว้ยไก่ (ใตน้บทองแว) หมู่

ที ่6 

ปรบัปรุงคนัคลองหว้ยไก่ ปรบัปรุงคนัคลองหว้ยไก่ 
   

200,000.00 
 

1 แห่ง 

ระบายนํา้ไม่ใหท้่วมขงั

ช่วงฤดูฝนและเพือ่ใชน้ํา้

เพือ่การเกษตรช่วงฤดู

แลง้ 

กองช่าง 

98 

โครงการปรบัปรุงยกระดบั

คนัคลองโคกนาค - ช่อง

ครูดาํ หมู่ที ่6 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 1500 

เมตร 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 1500 

เมตร    
250,000.00 

 
1 แห่ง 

ระบายนํา้ไม่ใหท้่วมขงั

ช่วงฤดูฝนและเพือ่ใชน้ํา้

เพือ่การเกษตรช่วงฤดู

แลง้ 

กองช่าง 

99 

โครงการขดุลอกคลอง

ระบายนํา้หว้ยไก่สะพาน

ยาว-ถนนรถไฟ หมู่ที ่6 

กวา้ง 7 เมตร ยาว 4000 

เมตร 

กวา้ง 7 เมตร ยาว 4000 

เมตร    
350,000.00 

 
1 แห่ง 

ระบายนํา้ไม่ใหท้่วมขงั

ช่วงฤดูฝนและเพือ่ใชน้ํา้

เพือ่การเกษตรช่วงฤดู

แลง้ 

กองช่าง 

100 

ขดุลอกเหมอืงระบายนํา้

เหมอืงฉาง - ถนนรถไฟ 

หมู่ที ่6 

กวา้ง 1 เมตร ยาว 500 เมตร 
กวา้ง 1 เมตร ยาว 500 

เมตร     
100,000.00 1 แห่ง 

ระบายนํา้ไม่ใหท้่วมขงั

ช่วงฤดูฝนและเพือ่ใชน้ํา้

เพือ่การเกษตรช่วงฤดู

แลง้ 

กองช่าง 
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101 

ขดุลอกเหมอืงนํา้สายทอน

ทาํหดั-ถํา้ตาพราหมณ ์หมู่

ที ่7 

กวา้ง 2 เมตร ยาว 2,000 

เมตร 

กวา้ง 2 เมตร ยาว 2,000 

เมตร    
300,000.00 

 
1 แห่ง 

ระบายนํา้ไม่ใหท้่วมขงั

ช่วงฤดูฝนและเพือ่ใชน้ํา้

เพือ่การเกษตรช่วงฤดู

แลง้ 

กองช่าง 

102 

ขดุลอกเหมอืงนํา้จากนบ

คลองตายโหง -หนา้นบตา

พราหมณ ์หมู่ที ่7 

กวา้ง 1.50 เมตร ลกึ 1.50 

เมตร ยาว 3,000 เมตร 

กวา้ง 1.50 เมตร ลกึ 1.50 

เมตร ยาว 3,000 เมตร    
250,000.00 

 
1 แห่ง 

ระบายนํา้ไม่ใหท้่วมขงั

ช่วงฤดูฝนและเพือ่ใชน้ํา้

เพือ่การเกษตรช่วงฤดู

แลง้ 

กองช่าง 

103 

ขดุลอกคูระบายนํา้สายหนา้

บา้นหวันอนลา - บา้นสวน

โพธิ์ หมู่ที ่8 

กวา้ง 1 เมตร ยาว 300 เมตร 
กวา้ง 1 เมตร ยาว 300 

เมตร     
80,000.00 1 แห่ง 

ระบายนํา้ไม่ใหท้่วมขงั

ช่วงฤดูฝนและเพือ่ใชน้ํา้

เพือ่การเกษตรช่วงฤดู

แลง้ 

กองช่าง 

104 
ก่อสรา้งสะพาน คสล.ขา้ม 

คลองกง หมู่ที ่1 
กวา้ง 6 เมตร ยาว 25 เมตร  

กวา้ง 6 เมตร ยาว 25 

เมตร     
300,000.00 

 
1 แห่ง 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

105 

ก่อสรา้งสะพาน คสล.ขา้ม

ช่องคลองกง หมู่ที ่2 - 

เชื่อมตาํบลชยับรุ ี 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 15 เมตร  
กวา้ง 5 เมตร ยาว 15 

เมตร      
350,000.00 1 แห่ง 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

106 

ก่อสรา้งสะพาน คสล. ขา้ม

คลองเขตหนองโอน หมู่ที ่

4 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 15 เมตร  
กวา้ง 5 เมตร ยาว 15 

เมตร     
630,000.00 

 
1 แห่ง 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

107 
ปรบัปรุงขยายสะพานบา้น

วงั หมู่ที ่5 
ปรบัปรุงขยายสะพานบา้นวงั 

ปรบัปรุงขยายสะพานบา้น

วงั     
300,000.00 1 แห่ง 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 
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108 

ก่อสรา้งสะพาน คสล.ขา้ม

เหมอืงนาขาม หมู่ท ี7 - 

หมู่ที ่5 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 10 เมตร 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 10 

เมตร     
600,000.00 1 แห่ง 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

109 

ก่อสรา้งสะพาน คสล. ขา้ม

คลองบรเิวณหลงับา้นผู ้

การณ ์หมู่ที ่8 (เชื่อม

ระหว่างหมู่ที ่7 - หมู่ที ่8) 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 10 เมตร  
กวา้ง 5 เมตร ยาว 10 

เมตร      
600,000.00 1 แห่ง 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

110 

ก่อสรา้งคูระบายนํา้ คสล.

สายหว้ยไก่ - วงัหร ัง่ หมู่ที ่

6 

ก่อสรา้งคูระบายนํา้ กวา้ง 50 

ซม. ยาว 800 เมตร ลกึ 50 

ซม. สองขา้งทางถนนพรอ้มฝา

ปิดท่อ 

ก่อสรา้งคูระบายนํา้ กวา้ง 

50 ซม. ยาว 800 เมตร 

ลกึ 50 ซม. สองขา้งทาง

ถนนพรอ้มฝาปิดท่อ 

   
1,500,000.00 1,500,000.00 1 แห่ง 

ระบายนํา้ไม่ใหท้่วมขงั

ช่วงฤดูฝนและเพือ่ใชน้ํา้

เพือ่การเกษตรช่วงฤดู

แลง้ 

กองช่าง 

111 

ก่อสรา้งคูระบายนํา้ คสล.

สายหว้ยไก่?หนองลกึ หมู่

ที ่6 

ก่อสรา้งคูระบายนํา้ กวา้ง 50 

ซม. ยาว 230 เมตร ลกึ 50 

ซม. สองขา้งทางถนนพรอ้มฝา

ปิดท่อ 

ก่อสรา้งคูระบายนํา้ กวา้ง 

50 ซม. ยาว 230 เมตร 

ลกึ 50 ซม. สองขา้งทาง

ถนนพรอ้มฝาปิดท่อ 

   
500,000.00 

 
1 แห่ง 

ระบายนํา้ไม่ใหท้่วมขงั

ช่วงฤดูฝนและเพือ่ใชน้ํา้

เพือ่การเกษตรช่วงฤดู

แลง้ 

กองช่าง 

112 

ก่อสรา้งคูระบายนํา้ คสล. 

หมู่ที ่7 สายบา้นนายเวง- 

ทุ่งหมอใหญ่ 

กวา้ง 0.60 เมตร ยาว 400 

เมตร 

กวา้ง 0.60 เมตร ยาว 

400 เมตร     
1,000,000.00 1 แห่ง 

ระบายนํา้ไม่ใหท้่วมขงั

ช่วงฤดูฝนและเพือ่ใชน้ํา้

เพือ่การเกษตรช่วงฤดู

แลง้ 

กองช่าง 

113 

ก่อสรา้งท่อเหลีย่ม คสล.

แนวเขต หมู่ที ่1 ตาํบล

ปรางหมู่ ? หมู่ที ่10 ตาํบล

พญาขนั 

ก่อสรา้งท่อเหลีย่ม คสล.

พรอ้มประตูนํา้ ปิด -เปิด 

ขนาด 1.5 x 1.5 2 แถว ยาว 

6 เมตร 

ก่อสรา้งท่อเหลีย่ม คสล.

พรอ้มประตูนํา้ ปิด -เปิด 

ขนาด 1.5 x 1.5 2 แถว 

ยาว 6 เมตร 

    
200,000.00 1 แห่ง 

ระบายนํา้ไม่ใหท้่วมขงั

ช่วงฤดูฝนและเพือ่ใชน้ํา้

เพือ่การเกษตรช่วงฤดู

แลง้ 

กองช่าง 
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114 

ก่อสรา้งฝายประตูนํา้แบบ

เปิด-ปิด เหมอืงโคลง

เกวยีน 3 จดุ 

จดุที ่1 สามแยกทางเขา้ จดุที ่

2 ระหว่างบา้น จดุที ่3 ปลาย

ช่อง  

จดุที ่1 สามแยกทางเขา้ 

จดุที ่2 ระหว่างบา้น จดุที ่

3 ปลายช่อง 
   

350,000.00 
 

1 แห่ง 

ระบายนํา้ไม่ใหท้่วมขงั

ช่วงฤดูฝนและเพือ่ใชน้ํา้

เพือ่การเกษตรช่วงฤดู

แลง้ 

กองช่าง 

115 

ทาํนบหนิทิ้ง คลองถนน

รถไฟ (ใตต้น้ประดู่) หมู่ที ่

1 

ทาํนบหนิทิ้ง คลองถนนรถไฟ 

(ใตต้น้ประดู่) หมู่ที ่1 

ทาํนบหนิทิ้ง คลองถนน

รถไฟ (ใตต้น้ประดู่) หมู่ที ่

1 
    

80,000.00 1 แห่ง 

ระบายนํา้ไม่ใหท้่วมขงั

ช่วงฤดูฝนและเพือ่ใชน้ํา้

เพือ่การเกษตรช่วงฤดู

แลง้ 

กองช่าง 

116 
ปรบัปรุงต่อเตมิฝายนํา้ลน้

ชายคลองตนีบา้น หมู่ที ่1 

ปรบัปรุงต่อเตมิฝายนํา้ลน้ชาย

คลองตนีบา้น หมู่ที ่1 

ปรบัปรุงต่อเตมิฝายนํา้ลน้

ชายคลองตนีบา้น หมู่ที ่1     
70,000.00 1 แห่ง 

ระบายนํา้ไม่ใหท้่วมขงั

ช่วงฤดูฝนและเพือ่ใชน้ํา้

เพือ่การเกษตรช่วงฤดู

แลง้ 

กองช่าง 

117 
ก่อสรา้งท่อเหลีย่ม คสล. 

ถนนช่องดาํ หมู่ที ่2 

ขนาด Ø  1.80เมตร ชนิด 2 

ช่องทาง ยาว 6 เมตร 

ขนาด Ø  1.80เมตร ชนิด 

2 ช่องทาง ยาว 6 เมตร     
200,000.00 1 แห่ง 

ระบายนํา้ไม่ใหท้่วมขงั

ช่วงฤดูฝนและเพือ่ใชน้ํา้

เพือ่การเกษตรช่วงฤดู

แลง้ 

กองช่าง 

118 
ก่อสรา้งท่อเหลีย่ม คสล. 

คนัสระท่าลาด หมู่ที ่2 

ขนาด Ø  1.80เมตร ชนิด 2 

ช่องทาง ผวิจราจรกวา้ง 6 

เมตร 

ขนาด Ø  1.80เมตร ชนิด 

2 ช่องทาง ผวิจราจรกวา้ง 

6 เมตร 
    

450,000.00 1 แห่ง 

ระบายนํา้ไม่ใหท้่วมขงั

ช่วงฤดูฝนและเพือ่ใชน้ํา้

เพือ่การเกษตรช่วงฤดู

แลง้ 

กองช่าง 

119 

ก่อสรา้งเหมอืงลอย สาย

นบท่าลาด-ออกบา้นนพ 

หมู่ที ่3 

ก่อสรา้งเหมอืงลอย สายนบท่า

ลาด-ออกบา้นนพ หมู่ที ่3 

ก่อสรา้งเหมอืงลอย สาย

นบท่าลาด-ออกบา้นนพ 

หมู่ที ่3 
    

100,000.00 1 แห่ง 

ระบายนํา้ไม่ใหท้่วมขงั

ช่วงฤดูฝนและเพือ่ใชน้ํา้

เพือ่การเกษตรช่วงฤดู

แลง้ 

กองช่าง 



47 
 

120 

ก่อสรา้งเหมอืงลอย สาย

นบลงุสม ? เหมอืงใหม่ 

หมู่ที ่3 

ก่อสรา้งเหมอืงลอย สายนบลงุ

สม - เหมอืงใหม่ หมู่ที ่3 

ก่อสรา้งเหมอืงลอย สาย

นบลงุสม - เหมอืงใหม่ 

หมู่ที ่3 
    

100,000.00 1 แห่ง 

ระบายนํา้ไม่ใหท้่วมขงั

ช่วงฤดูฝนและเพือ่ใชน้ํา้

เพือ่การเกษตรช่วงฤดู

แลง้ 

กองช่าง 

121 
ซ่อมแซมทาํนบกัน้นํา้

หลวงคต หมู่ที ่6 - หมู่ที ่3 

ซ่อมแซมทาํนบกัน้นํา้หลวงคต 

หมู่ที ่6 ? หมู่ที ่3 

ซ่อมแซมทาํนบกัน้นํา้

หลวงคต หมู่ที ่6 ? หมู่ที ่

3 
   

80,000.00 
 

1 แห่ง 

ระบายนํา้ไม่ใหท้่วมขงั

ช่วงฤดูฝนและเพือ่ใชน้ํา้

เพือ่การเกษตรช่วงฤดู

แลง้ 

กองช่าง 

122 
ก่อสรา้งท่อเหลีย่ม คสล. 

มาบหว้ยปดุ หมู่ที ่4 

ชนิด 2 ช่องทางขนาด Ø  1.80 

x 1.80 ยาว 6 เมตร 

ชนิด 2 ช่องทางขนาด Ø  

1.80 x 1.80 ยาว 6 เมตร    
200,000.00 

 
1 แห่ง 

ระบายนํา้ไม่ใหท้่วมขงั

ช่วงฤดูฝนและเพือ่ใชน้ํา้

เพือ่การเกษตรช่วงฤดู

แลง้ 

กองช่าง 

123 
ปรบัปรุงซ่อมแซมนบลงุสม 

หมู่ที ่5 

ปรบัปรุงซ่อมแซมนบลงุสม 

หมู่ที ่5  

ปรบัปรุงซ่อมแซมนบลงุ

สม หมู่ที ่5    
80,000.00 

 
1 แห่ง 

ระบายนํา้ไม่ใหท้่วมขงั

ช่วงฤดูฝนและเพือ่ใชน้ํา้

เพือ่การเกษตรช่วงฤดู

แลง้ 

กองช่าง 

124 

ก่อสรา้งพนงักัน้นํา้สายโคก

โพธิ์ - บา้นวงั หมู่ที ่5 

(แปลงหญา้) 

ก่อสรา้งพนงักัน้นํา้สายโคก

โพธิ์ ? บา้นวงั หมู่ที ่5 (แปลง

หญา้) 

ก่อสรา้งพนงักัน้นํา้สาย

โคกโพธิ์ ? บา้นวงั หมู่ที ่5 

(แปลงหญา้) 
    

500,000.00 1 แห่ง 

ระบายนํา้ไม่ใหท้่วมขงั

ช่วงฤดูฝนและเพือ่ใชน้ํา้

เพือ่การเกษตรช่วงฤดู

แลง้ 

กองช่าง 

125 

ปรบัปรุงซ่อมแซมนบกัน้นํา้ 

นบทองแว หมู่ที ่5 และหมู่

ที ่6 

ปรบัปรุงซ่อมแซมนบกัน้นํา้ 

นบทองแว หมู่ที ่5 และหมู่ที ่

6 

ปรบัปรุงซ่อมแซมนบกัน้

นํา้ นบทองแว หมู่ที ่5 

และหมู่ที ่6 
    

550,000.00 1 แห่ง 

ระบายนํา้ไม่ใหท้่วมขงั

ช่วงฤดูฝนและเพือ่ใชน้ํา้

เพือ่การเกษตรช่วงฤดู

แลง้ 

กองช่าง 
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126 

ปรบัปรุงนบหวัโข (ฝงัท่อ

ตามแนวลาํคลอง 2 ขา้งๆ 

ละ 10 เมตร หมู่ที ่5 

ปรบัปรุงนบหวัโข (ฝงัท่อตาม

แนวลาํคลอง 2 ขา้งๆ ละ 10 

เมตร หมู่ที ่5  

ปรบัปรุงนบหวัโข (ฝงัท่อ

ตามแนวลาํคลอง 2 ขา้งๆ 

ละ 10 เมตร หมู่ที ่5  
    

900,000.00 1 แห่ง 

ระบายนํา้ไม่ใหท้่วมขงั

ช่วงฤดูฝนและเพือ่ใชน้ํา้

เพือ่การเกษตรช่วงฤดู

แลง้ 

กองช่าง 

127 

โครงการวางท่อระบายนํา้ 

คสล.ทางเขา้เทศบาลตาํบล

ปรางหมู่  

วางท่อระบายนํา้ ขนาด Ø  

1.00 เมตร จาํนวน 159 ท่อน 

พรอ้มบ่อพกั คสล. 11 บ่อ 

วางท่อระบายนํา้ ขนาด Ø  

1.00 เมตร จาํนวน 159 

ท่อน พรอ้มบ่อพกั คสล. 

11 บ่อ 

490,000.00 
    

1 แห่ง 

ระบายนํา้ไม่ใหท้่วมขงั

ช่วงฤดูฝนและเพือ่ใชน้ํา้

เพือ่การเกษตรช่วงฤดู

แลง้ 

กองช่าง 

128 
ก่อสรา้งท่อเหลีย่ม คสล.

คนัคลองหว้ยไก่ หมู่ที ่6 

ก่อสรา้งท่อเหลีย่ม คสล.คนั

คลองหว้ยไก่ หมู่ที ่6 

ก่อสรา้งท่อเหลีย่ม คสล.

คนัคลองหว้ยไก่ หมู่ที ่6     
400,000.00 1 แห่ง 

ระบายนํา้ไม่ใหท้่วมขงั

ช่วงฤดูฝนและเพือ่ใชน้ํา้

เพือ่การเกษตรช่วงฤดู

แลง้ 

กองช่าง 

129 

ปรบัปรุงนบกัน้นํา้หลวงคต 

เหมอืงส่งนํา้หลวงคต - 

โรงเรยีนบา้นแหลมยาง หมู่

ที ่6 

ปรบัปรุงนบกัน้นํา้หลวงคต 

เหมอืงส่งนํา้หลวงคต ? 

โรงเรยีนบา้นแหลมยาง หมู่ที ่

6 

ปรบัปรุงนบกัน้นํา้

หลวงคต เหมอืงส่งนํา้

หลวงคต ? โรงเรยีนบา้น

แหลมยาง หมู่ที ่6 

   
900,000.00 

 
1 แห่ง 

ระบายนํา้ไม่ใหท้่วมขงั

ช่วงฤดูฝนและเพือ่ใชน้ํา้

เพือ่การเกษตรช่วงฤดู

แลง้ 

กองช่าง 

130 

ก่อสรา้งพนงักัน้ตลิง่ 

ระหว่าง หมู่ที ่7 และหมู่ที ่

8 

ก่อสรา้งพนงักัน้ตลิง่ ระหว่าง 

หมู่ที ่7 และหมู่ที ่8  

ก่อสรา้งพนงักัน้ตลิง่ 

ระหว่าง หมู่ที ่7 และหมู่ที ่

8  
   

200,000.00 200,000.00 1 แห่ง 

ระบายนํา้ไม่ใหท้่วมขงั

ช่วงฤดูฝนและเพือ่ใชน้ํา้

เพือ่การเกษตรช่วงฤดู

แลง้ 

กองช่าง 

131 ก่อสรา้งท่อเหลีย่ม หมู่ที ่8 

ก่อสรา้งท่อเหลีย่ม ขนาด 1.5 

x 6 เมตร ชนิด 2 ช่อง หนา้

บา้นนายอฐัพล  

ก่อสรา้งท่อเหลีย่ม ขนาด 

1.5 x 6 เมตร ชนดิ 2 

ช่อง  
    

80,000.00 1 แห่ง 

ระบายนํา้ไม่ใหท้่วมขงั

ช่วงฤดูฝนและเพือ่ใชน้ํา้

เพือ่การเกษตรช่วงฤดู

แลง้ 

กองช่าง 
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132 

วางท่อระบายนํา้ คสล.ชนดิ

สี ่เหลืย่ม บา้นหวัถนน

คลอง หมู่ที ่8 

ขนาด 1.5 x 1.50 x 1.00 

เมตร พรอ้มเรยีงหนิยาแนว 

ขนาด 1.5 x 1.50 x 1.00 

เมตร พรอ้มเรยีงหนิยา

แนว 
   

90,000.00 
 

1 แห่ง 

ระบายนํา้ไม่ใหท้่วมขงั

ช่วงฤดูฝนและเพือ่ใชน้ํา้

เพือ่การเกษตรช่วงฤดู

แลง้ 

กองช่าง 

133 
ก่อสรา้งท่อเหลีย่ม คสล. 

ขา้มคลองตกนา หมู่ที ่8 

ชนิด 2 ช่องทาง ขนาด Ø  

1.80 x 1.80 เมตร 

ชนิด 2 ช่องทาง ขนาด Ø  

1.80 x 1.80 เมตร    
400,000.00 

 
1 แห่ง 

ระบายนํา้ไม่ใหท้่วมขงั

ช่วงฤดูฝนและเพือ่ใชน้ํา้

เพือ่การเกษตรช่วงฤดู

แลง้ 

กองช่าง 

134 
ก่อสรา้งฝายนํา้ลน้คลอง

นุย้ -หวัไทร หมู่ที ่8 
กวา้ง 10 เมตร ยาว 20 เมตร 

กวา้ง 10 เมตร ยาว 20 

เมตร    
700,000.00 700,000.00 1 แห่ง 

ระบายนํา้ไม่ใหท้่วมขงั

ช่วงฤดูฝนและเพือ่ใชน้ํา้

เพือ่การเกษตรช่วงฤดู

แลง้ 

กองช่าง 

135 
โครงการเจาะบ่อบาดาล

เพือ่การเกษตร  

เจาะบ่อบาดาล ขนาด

เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 6 นิ้ว  

เจาะบ่อบาดาล ขนาด

เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 6 นิ้ว     
150,000.00 150,000.00 1 แห่ง 

มนีํา้ใชใ้นการเกษตร

อย่างเพยีงพอและท ัว่ถงึ 

กองช่าง 

136 

โครงการปรบัปรุง/ต่อเตมิ

ศาลาอเนกประสงค ์บา้นใน

ลอ้ม หมู่ที ่4 

ต่อเตมิ กวา้ง 5 เมตร ยาว 15 

เมตร 

ต่อเตมิ กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 15 เมตร    
150,000.00 

 
1 แห่ง 

เพือ่ใหเ้ป็นสถานทีจ่ดั

ประชมุและทาํกจิกรรม

ของหมู่บา้น 

กองช่าง 

137 
โครงการก่อสรา้งศาลา

อเนกประสงค ์หมู่ที ่9 

ก่อสรา้งศาลาอเนกประสงค ์

กวา้ง 8 เมตร ยาว 12 เมตร 

ก่อสรา้งศาลา

อเนกประสงค ์กวา้ง 8 

เมตร ยาว 12 เมตร 
   

800,000.00 
 

1 แห่ง 

เพือ่ใหเ้ป็นสถานทีจ่ดั

ประชมุและทาํกจิกรรม

ของหมู่บา้น 

กองช่าง 

138 
โครงการจดัทาํสนามกฬีา

เทศบาลตาํบลปรางหมู่ 

-ปรบัพื้นที ่?ปลูกหญา้ -โรงยมิ 

-ทาํพื้นสนาม -ทาํอฒัจนัทร ์ 

-ปรบัพื้นที ่?ปลูกหญา้ -

โรงยมิ -ทาํพื้นสนาม -ทาํ

อฒัจนัทร ์
 

2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 1 แห่ง 
เพือ่ใชเ้ป็นสนามกฬีา

ประจาํตาํบล 

กองช่าง 
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139 

โครงการก่อสรา้งประตู

ทางเขา้เทศบาลตาํบลปราง

หมู่ 

ก่อสรา้งประตูทางเขา้เทศบาล

ตาํบลปรางหมู่ ขนาดกวา้ง 2 

เมตร ยาว 8 เมตร สูง 5 เมตร 

ขนาดกวา้ง 2 เมตร ยาว 8 

เมตร สูง 5 เมตร   
397,000.00 

  
1 แห่ง 

แสดงภูมทิศันท์ีเ่ป็น

สญัลกัษณบ์อกถงึทีต่ ัง้

ทางเขา้เทศบาลตาํบล

ปรางหมู่ 

กองช่าง 

140 

โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.สายรมิคลองภู่ - โคก

โพธิ์ หมู่ที ่5 

ถนน คสล.กวา้ง 5 เมตร ยาว 

700 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 700 

เมตร    
600,000.00 

 
1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

141 

ถนน คสล.สายเลยีบรมิ

คลอง สายบา้นวงัก ์- ใต ้

ช่อง หมู่ที ่5 

ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร ยาว 

1200 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 1200 เมตร หนา 

0.15 เมตร 
    

2,800,000.00 1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

142 
บกุเบกิถนนสายบา้นวงัก ์

หมู่ที ่5 

คสล.กวา้ง 3 เมตร ยาว 300 

เมตร หนา 0.30 เมตร 

คสล.กวา้ง 3 เมตร ยาว 

300 เมตร หนา 0.30 

เมตร 
    

200,000.00 1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

143 

ปรบัปรุงยกระดบัถนนสาย

บา้นโคกโพธิ์-ถนนรถไฟ 

หมู่ที ่5 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,500 

เมตร 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,500 

เมตร     
800,000.00 1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

144 

ปรบัปรุงยกระดบัถนนสาม

แยกหนองปรงิ(จากบา้น

นายเวยีง พรหมแกว้ - 

สามแยกหนา้บา้นนายสงัวร 

ดาํเรอืง) หมู่ที ่5 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 300 เมตร 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 300 

เมตร    
200,000.00 200,000.00 1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

145 

ปรบัปรุงซ่อมแซมถนนสาย

สะพานบา้นวงั - นบหวัโข 

(ฝัง่ทศิเหนือ) หมู่ที ่5 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 500 เมตร 

หนา 0.30 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 500 

เมตร หนา 0.30 เมตร     
131,400.00 1 แห่ง 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 
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146 
ปรบัปรุงยกระดบัถนนสาย

โคกโพธิ์ - พงัยา หมู่ที ่5 

กวา้ง 3 เมตร ยาว 500 เมตร 

หนา 0.50 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร ยาว 500 

เมตร หนา 0.50 เมตร     
164,300.00 1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

147 

ปรบัปรุงยกระดบัถนนสาย

นบควนกรวด - หวัสะพาน

โคกโพธิ์ พรอ้มคูระบายนํา้ 

หมู่ที ่5 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 200 เมตร 

หนา 0.50 เมตร พรอ้มคู

ระบายนํา้สองขา้งทาง 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 200 

เมตร หนา 0.50 เมตร 

พรอ้มคูระบายนํา้สองขา้ง

ทาง 

   
250,000.00 

 
1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

148 
ปรบัปรุงยกระดบัถนนสาย

โคกนาค - พงัยา หมู่ที ่5 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 250 เมตร 

หนา 0.50 เมตร 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 250 

เมตร หนา 0.50 เมตร     
250,000.00 1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

149 

ถนน คสล.พรอ้มยกระดบั

ถนนสายควนกรวด หมู่ที ่

5 -เทศบาลเมอืงพทัลงุ  

ถนน คสล.กวา้ง 6 เมตร ยาว 

1,450 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ถนน คสล.กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 1,450 เมตร หนา 

0.15 เมตร 
   

5,000,000.00 5,000,000.00 1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

150 
บกุเบกิถนน คสล.สายรอบ

หมู่บา้น หมู่ที ่1 

คสล.กวา้ง 3 เมตร ยาว 400 

เมตร หนา 0.50 เมตร 

คสล.กวา้ง 3 เมตร ยาว 

400 เมตร หนา 0.50 

เมตร 
   

175,000.00 175,000.00 1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

151 

บกุเบกิถนน คสล.สายป่า

ยางหูเยน็ -หวัเขาเมอืง หมู่

ที ่3 

ถนน คสล.กวา้ง 6 เมตร ยาว 

1100 เมตร 

ถนน คสล.กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 1100 เมตร    
500,000.00 500,000.00 1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

152 

บกุเบกิถนน คสล.สาย

ชลประทาน มาบหว้ยปดุ 

หมู่ที ่4 

คสล.กวา้ง 4เมตร ยาว 500 

เมตร หนา 0.30 เมตร 

คสล.กวา้ง 4เมตร ยาว 

500 เมตร หนา 0.30 

เมตร 
   

431,400.00 
 

1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 
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153 

บกุเบกิถนน คสล.สาย

หนองหญา้ปลอ้ง - มาบ

หว้ยปดุ หมู่ที ่4 

คสล.กวา้ง 4 เมตร ยาว 700 

เมตร หนา 0.30 เมตร 

คสล.กวา้ง 4 เมตร ยาว 

700 เมตร หนา 0.30 

เมตร 
    

300,000.00 1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

154 

บกุเบกิถนน คสล.สายโคก

ม่วงบา้นเต่า-มาบหว้ยปดุ 

หมู่ที ่4 

คสล.กวา้ง 5 เมตร ยาว 300 

เมตร หนา 0.30 เมตร 

คสล.กวา้ง 5 เมตร ยาว 

300 เมตร หนา 0.30 

เมตร 
   

300,000.00 300,000.00 1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

155 
บกุเบกิถนน คสล.สายบา้น

วงัก ์หมู่ที ่5 

คสล.กวา้ง 3 เมตร ยาว 300 

เมตร หนา 0.30 เมตร 

คสล.กวา้ง 3 เมตร ยาว 

300 เมตร หนา 0.30 

เมตร 
    

80,000.00 1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

156 
บกุเบกิถนน คสล.สาย

คลองตกนา - นาหวัไทร 

คสล.กวา้ง 4 เมตร ยาว 400 

เมตร 

คสล.กวา้ง 4 เมตร ยาว 

400 เมตร    
300,000.00 

 
1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

157 
บกุเบกิถนน คสล.สายวงั

ปีบ ? ถนนเอเชยี หมู่ที ่8 

คสล.กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,000 

เมตร หนา 0.30 เมตร 

คสล.กวา้ง 4 เมตร ยาว 

2,000 เมตร หนา 0.30 

เมตร 
   

530,000.00 
 

1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

158 

ปรุงปรุงซ่อมแซม/ยกระดบั

ถนน/ขยายยกระดบัถนน

สายคลองกง - พงัยา หมู่ที ่

1 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 600 เมตร 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 600 

เมตร    
300,000.00 

 
1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

159 

ปรบัปรุง/ยกระดบัถนน

สายคลองกง- ในหมู่บา้น 

หมู่ที ่1 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 1300 

เมตร โดยใชว้สัดุหนิผ ุหนา 

0.15 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 1300 

เมตร โดยใชว้สัดุหนิผ ุ

หนา 0.15 เมตร 
   

280,800.00 
 

1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 
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160 

ปรบัปรุงซ่อมแซมถนนสาย

เลยีบทางรถไฟ จากหมู่ที ่

1-3 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 1300 

เมตร โดยใชว้สัดุหนิผ ุหนา 

0.15 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 1300 

เมตร โดยใชว้สัดุหนิผ ุ

หนา 0.15 เมตร 
   

200,000.00 
 

1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

161 
ปรบัปรุงยกระดบัถนนสาย

ทางเขา้บา้นนางเชา้ หมู่ที ่2 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 500 เมตร 

หนา 0.50 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 500 

เมตร หนา 0.50 เมตร     
219,000.00 1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

162 

ปรบัปรุงยกระดบัถนน

ถนนสายสะพานไทร - เขา

จงิโจ ้(รมิคลอง) หมู่ที ่2  

กวา้ง 3 เมตร ยาว 2,200 

เมตร หนา 0.30 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร ยาว 2,200 

เมตร หนา 0.30 เมตร    
562,000.00 

 
1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

163 

ปรบัปรุงขยายยกระดบั

ถนนสายรมิคลองสะพาน

ไทร ? ท่าลาด หมู่ที ่2 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 420 เมตร 
กวา้ง 6 เมตร ยาว 420 

เมตร    
270,000.00 

 
1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

164 
ปรบัปรุงยกระดบัถนนสาย

บา้นนายส ีหมู่ที ่2 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 500 เมตร  

กวา้ง 4 เมตร ยาว 500 

เมตร      
320,000.00 1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

165 

ปรบัปรุงยกระดบัถนน

ถนนสายนางเกรยีง - บา้น

นายปราโมทย ์หมู่ที ่2  

กวา้ง 3 เมตร ยาว 300 เมตร 

หนา 0.50 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร ยาว 300 

เมตร หนา 0.50 เมตร    
262,800.00 

 
1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

166 

ปรบัปรุงยกระดบัถนนสาย

หนองขนุดาํ-ศาลาบา้นนาง

เกรยีง หมู่ที ่2 

กวา้ง 3 เมตร ยาว 500 เมตร 
กวา้ง 3 เมตร ยาว 500 

เมตร    
240,000.00 

 
1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

167 

ปรบัปรุงยกระดบัถนนสาย

หนองลกึ-ป่าชา้นางเกรยีง 

หมู่ที ่3 

กวา้ง 3 เมตร ยาว 500 เมตร 

หนา 0.20 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร ยาว 500 

เมตร หนา 0.20 เมตร    
240,000.00 

 
1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 
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168 

ปรบัปรุงขยายถนนสาย

โรงเรยีนบา้นแหลมยาง -

บา้นนายช่วย หมู่ที ่3 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,500 

เมตร  

กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,500 

เมตร     
657,000.00 

 
1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

169 
ปรบัปรุงถนนสายออก

เหมอืง - หนองลกึ หมู่ที ่3 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,500 

เมตร  

กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,500 

เมตร      
657,000.00 1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

170 
ปรบัปรุงยกระดบัถนนสาย

ตกวดั - หวัไทร หมู่ที ่5 

1) กวา้ง 5 เมตร ยาว 250 

เมตร หนา 0.50 เมตร 2) 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 300 เมตร 

หนา 0.50 เมตร  

1) กวา้ง 5 เมตร ยาว 250 

เมตร หนา 0.50 เมตร 2) 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 300 

เมตร หนา 0.50 เมตร 

519,000.00 519,000.00 
   

1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

171 

ปรบัปรุงยกระดบัถนนสาย

คนัคลองภู่ (จากบา้น

อยัการบญุชมุ - หวัไทร) 

หมู่ที ่5 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 250 เมตร 

หนา 0.50 เมตร 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 250 

เมตร หนา 0.50 เมตร    
250,000.00 

 
1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

172 

ปรบัปรุงยกระดบัถนนสาย

วดัควนกรวด-เทศบาล

เมอืงพทัลงุ 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 1200 

เมตร สูง 50 เซนตเิมตร 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 1200 

เมตร สูง 50 เซนตเิมตร    
280,000.00 

 
1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

173 

ปรบัปรุงยกระดบัถนนสาย

สามแยกบา้นหนองปรงิ -

ใสหนุน หมู่ที ่5 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 100 เมตร 
กวา้ง 6 เมตร ยาว 100 

เมตร    
100,000.00 

 
1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

174 

ปรบัปรุงยกระดบัถนนรมิ

คลองสายบา้นผูก้าร-

สะพานหวัไทร หมู่ที ่5 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,500 

เมตร 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,500 

เมตร    

1,400,000.0

0  
1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 
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175 

ปรบัปรุงผวิถนน คสล. 

สายหว้ยไก่- โคกเมา หมู่ที ่

6  

ระยะทาง 200 เมตร  ระยะทาง 200 เมตร  
   

50,000.00 
 

1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

176 

ปรบัปรุงถนนเลยีบถนน

รถไฟ ฝัง่ตะวนัตก หมู่ที ่1 

? หมู่ที ่9 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 3,000 

เมตร 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 3,000 

เมตร    
1,900,000.00 1,900,000.00 1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

177 
ปรบัปรุงยกระดบัถนนรอบ

มาบเคยีน หมู่ที ่7 

กวา้ง 3เมตร ยาว 400 เมตร 

หนา 0.50 เมตร 

กวา้ง 3เมตร ยาว 400 

เมตร หนา 0.50 เมตร     
130,000.00 1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

178 

ปรบัปรุงยกระดบัถนน

หมู่บา้นม ัน่คง (บา้นวงัฝัง่

ทศิเหนือ) หมู่ที ่9 

กวา้ง 3 เมตร ยาว 500 เมตร 

หนา 0.30 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร ยาว 500 

เมตร หนา 0.30 เมตร    
198,500.00 

 
1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

179 

ปรบัปรุงยกระดบัถนนสาย

เลยีบลาํคลองรถไฟ (ดา้น

ทศิตะวนัออก) หมู่ที ่9 

ลงวสัดุหนิคลกุ ช่วงที ่1 จาก

บา้นใตช่้อง ? บา้นพงัยา ช่วงที ่

2 จากบา้นพงัยา ? บา้นดอน

แบก 

ลงวสัดุหนิคลกุ ช่วงที ่1 

จากบา้นใตช่้อง ? บา้นพงั

ยา ช่วงที ่2 จากบา้นพงัยา 

? บา้นดอนแบก 

    
250,000.00 1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

180 
ปรบัปรุงถนนทางเขา้ สนง.

เทศบาลตาํบลปรางหมู่ 

ลงวสัดุหนิผพุรอ้มปรบัเกลีย่

และบดอดั กวา้ง 8 เมตร ยาว 

175 เมตร หนา 0.20ม. 

ลงวสัดุหนิผพุรอ้มปรบั

เกลีย่และบดอดั กวา้ง 8 

เมตร ยาว 175 เมตร 

หนา 0.20ม. 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 1 สาย 

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

181 ขดุลอกพื้นที ่หมู่ที ่1  
กวา้ง 2 เมตร ลกึ 1.50 เมตร 

ยาว 800 เมตร 

กวา้ง 2 เมตร ลกึ 1.50 

เมตร ยาว 800 เมตร    
200,000.00 

 
1 สาย 

สามารถระบายนํา้ไม่ให ้

ท่วมขงัในช่วงฤดูฝน

และใชน้ํา้เพือ่การเกษตร 

กองช่าง 
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182 

ขดุลอกคลองสายสะพาน

ไทร- สระท่าลาด และรอบ

สระท่าลาด หมู่ที ่2 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,000 

เมตร 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,000 

เมตร     
150,000.00 1 สาย 

ระบายนํา้ไม่ใหท้่วมขงั

ช่วงฤดูฝนและเพือ่ใชน้ํา้

เพือ่การเกษตรช่วงฤดู

แลง้ 

กองช่าง 

183 

ก่อสรา้งลานกฬีา

อเนกประสงคพ์รอ้มปรบั

ภูมทิศันศ์าลาบา้นนาง

เกรยีง หมู่ที ่2 

ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค์

พรอ้มปรบัภมูทิศันป่์าชา้นาง

เกรยีง 

ก่อสรา้งลานกฬีา

อเนกประสงคพ์รอ้มปรบั

ภูมทิศันป่์าชา้นางเกรยีง 
 

1,500,000.00 
 

1,500,000.00 
 

1 แห่ง 

ปรบัปรุงภูมทิศันบ์รเิวณ

ป่าชา้นางเกรยีงและ

ก่อสรา้งลานกฬีา

หมู่บา้น 

กองช่าง 

184 

ก่อสรา้งอาคาร

อเนกประสงคเ์ทศบาล

ตาํบลปรางหมู่ 

ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค์

เทศบาลตาํบลปรางหมู่ พรอ้ม

ปรบัภูมทิศันบ์รเิวณใกลเ้คยีง 

ก่อสรา้งอาคาร

อเนกประสงคเ์ทศบาล

ตาํบลปรางหมู่ พรอ้มปรบั

ภูมทิศันบ์รเิวณใกลเ้คยีง 

   
1,000,000.00 1,000,000.00 1 แห่ง 

สถานทีส่าํหรบัใชท้าํ

กจิกรรมของตาํบลปราง

หมู่ 

กองช่าง 

185 
โครงการปรบัภูมทิศันห์าน 

หมู่ที ่5 

จดัภูมทิศันห์านหมู่ที ่5 โดย

การขดุลอกและทาํคนัดนิ

พรอ้มก่อสรา้งสะพานขา้มหาน 

จดัภูมทิศันห์านหมู่ที ่5 

โดยการขดุลอกและทาํคนั

ดนิพรอ้มก่อสรา้งสะพาน

ขา้มหาน 

5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 1 แห่ง 

เพือ่พฒันาหานหมู่ที ่5 

เป็นสถานทีท่่องเทีย่ว

จากธรรมชาตใิหม้คีวาม

สวยงาม 

กองช่าง 

     แผนงาน : แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 
หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 

โครงการจดัทาํแผนพฒันา

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565 

เพิม่เตมิ 

เพือ่ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมให ้

ประชาชนในการจดัทาํ

แผนพฒันาเทศบาลตาํบลปราง

หมู่ 

จดัทาํประชาคม 
  

8,500.00 10,000.00 10,000.00 
9 

หมู่บา้น 

นาํแผนพฒันานาํไปใชใ้น

การพฒันา 
สาํนกัปลดัเทศบาล 
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2 

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่

รวมใจตา้นภยัยาเสพตดิ

และโรคเอดส ์

จดัฝึกอบรมการป้องกนัยาเสพ

ตดิและโรคเอดส ์
จดัฝึกอบรม 75,000.00 75,000.00 88,700.00 75,000.00 100,000.00 1 คร ัง้ 

ไม่มปีญัหายาเสพตดิใน

พื้นที ่

สาํนกัปลดัเทศบาล 

3 

โครงการส่งเสรมิพฒันา

ศกัยภาพและเสรมิอาชพี

การทาํขนมโรตกีรอบจิว๋

ใหก้บักลุม่สตรตีาํบลปราง

หมู่ 

สรา้งงาน สรา้งรายไดใ้หก้บั

ประชาชน 
จดัโครงการส่งเสรมิอาชพี 

  
27,850.00 

  
1 คร ัง้ 

ประชาชนมอีาชพีเสรมิ

เพิม่รายได ้

สาํนกัปลดัเทศบาล 

4 โครงการจดัต ัง้กองทนุขา้ว 
จดัต ัง้กองทนุขา้ว จาํนวน 1 

แห่ง  

จดัต ัง้กองทนุขา้ว จาํนวน 

1 แห่ง     
100,000.00 1 แห่ง 

มแีหลง่รองรบัผลผลติ

ขา้ว 

สาํนกัปลดัเทศบาล 

5 

โครงการส่งเสรมิ

ผลติภณัฑส์นิคา้ของตาํบล

ปรางหมู่ (OTOP) 

จดักจิกรรม จาํนวน 1 คร ัง้ 

จดัต ัง้ตลาด/ศูนยจ์าํหน่าย

สนิคา้  

จดักจิกรรม จาํนวน 1 

คร ัง้ จดัต ัง้ตลาด/ศูนย์

จาํหน่ายสนิคา้ 
   

30,000.00 
 

1 คร ัง้ 

สนบัสนุนใหม้ตีลาด/

ศูนยส่์งเสรมิการ

จาํหน่ายสนิคา้เกษตร

และ OTOP 

สาํนกัปลดัเทศบาล 

6 

โครงการส่งเสรมิ/

สนบัสนุนเงนิทนุกลุม่

อาชพีของชมุชน 

สรา้งงาน สรา้งรายไดใ้หก้บั

ประชาชน 

สรา้งงาน สรา้งรายได ้

ใหก้บัประชาชน     
50,000.00 

9 

หมู่บา้น 

ประชาชนมอีาชพีเสรมิ

เพิม่รายได ้

สาํนกัปลดัเทศบาล 

7 
โครงการฝึกอบรมกลุม่

อาชพีของชมุชน 

จดัฝึกอบรมอาชพีใหแ้ก่

ประชาชน/ กลุม่  

จดัฝึกอบรมอาชพีใหแ้ก่ 

ประชาชน/ กลุม่ 
70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 1 คร ัง้ 

ประชาชนมคีวามรูใ้น

การประกอบอาชพี 

สาํนกัปลดัเทศบาล 

8 
โครงการส่งเสรมิสนบัสนุน

การจดัทาํแผนชมุชน 

เพือ่เป็นองคค์วามรูแ้ก่

ประชาชนส่งเสรมิการมส่ีวน

ร่วมใหป้ระชาชนในการจดัทาํ

แผนชมุชน 

เพือ่เป็นองคค์วามรูแ้ก่

ประชาชนส่งเสรมิการมี

ส่วนร่วมใหป้ระชาชนใน

การจดัทาํแผนชมุชน 

20,000.00 20,000.00 
 

20,000.00 20,000.00 1 คร ัง้ 

เพือ่เป็นองคค์วามรูแ้ก่

ประชาชนส่งเสรมิการมี

ส่วนร่วมใหป้ระชาชนใน

การจดัทาํแผนชมุชน 

สาํนกัปลดัเทศบาล 
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9 
โครงการส่งเสรมิศกัยภาพ

กลุม่สตรตีาํบลปรางหมู่ 

สนบัสนุนกจิกรรมกลุม่สตรี

ตาํบลปรางหมู่ 

สนบัสนุนกจิกรรมกลุม่

สตรตีาํบลปรางหมู่ 
20,000.00 20,000.00 

 
20,000.00 20,000.00 1 คร ัง้ 

พฒันาศกัยภาพสตรี

ตาํบลปรางหมู่ 

สาํนกัปลดัเทศบาล 

10 
โครงการฝึกอบรมอาชพี

ทาํลูกประคบสมนุไพร 

จดัฝึกอบรมการทาํอาชพีใหก้บั

ประชาชน 

จดัฝึกอบรมการทาํอาชพี

ใหก้บัประชาชน    
50,000.00 50,000.00 1 คร ัง้ 

สรา้งงาน สรา้งรายได ้

ใหก้บัประชาชน 

สาํนกัปลดัเทศบาล 

11 

โครงการสนบัสนุนกลุม่

เครื่องแกงแม่บา้น

เกษตรกรบา้นหว้ยไก่ หมู่

ที ่6 

สนบัสนุนเงนิทนุใหก้บักลุม่

เกษตรกร 

สนบัสนุนเงนิทนุใหก้บั

กลุม่เกษตรกร    
20,000.00 20,000.00 1 คร ัง้ 

ประชาชนมอีาชพีเสรมิ

เพิม่รายได ้

สาํนกัปลดัเทศบาล 

   

    

  แผนงาน : แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 
หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 

โครงการพฒันาการบรหิาร

จดัการศูนยบ์รกิารและ

ถ่ายทอด

เทคโนโลยกีารเกษตร

ประจาํตาํบลปรางหมู่ 

สนบัสนุนศูนยบ์รกิารและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร

ประจาํตาํบล 

เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายการ

พฒันาบรหิารจดัการ

ศูนยฯ์ 

50,000.00 50,000.00 43,000.00 43,000.00 43,000.00 1 คร ัง้ 
ศูนยบ์รกิารฯมกีาร

บรหิารจดัการทีด่ ี

สาํนกัปลดัเทศบาล 

2 

โครงการรณรงคส่์งเสรมิ

การจดัทาํและการใชปุ้๋ย

ชวีภาพและปุ๋ยอนิทรยี ์ 

ฝึกอบรมการจดัทาํและใชปุ้๋ย

ชวีภาพ และปุ๋ยอนิทรยีเ์ป็น

การส่งเสรมิสนิคา้ปลอด

สารเคม ี

จดัฝึกอบรม 
  

35,000.00 
 

40,000.00 1 คร ัง้ 

ลดตน้ทนุและเพิม่

รายไดท้างการเกษตร

ใหก้บัเกษตรกรและเป็น

การรกัษาสภาพดนิ 

สาํนกัปลดัเทศบาล 
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3 
โครงการสนบัสนุนเมลด็

พนัธุข์า้วพนัธุด์ ี

พฒันาคุณภาพ เพิม่ผลผลติ

การปลูกขา้ว 

พฒันาคุณภาพ เพิม่

ผลผลติการปลูกขา้ว    
100,000.00 

 

9 

หมู่บา้น 

ประชาชนมรีายไดแ้ละ

คุณภาพชวีติดขีึ้น 

สาํนกัปลดัเทศบาล 

4 

โครงการฝึกอบรมทศัน

ศึกษาเพือ่ส่งเสรมิความรู ้

ดา้นเศรษฐกจิพอเพยีง 

เสรมิสรา้งความรูเ้กษตรกร 

จดัโครงการฝึกอบรมทศัน

ศึกษาเพือ่ส่งเสรมิความรู ้

ดา้นการเกษตรเศรษฐกจิ

พอเพยีง  

   
200,000.00 

 
1 คร ัง้ 

เกษตรกรมคีวามรูน้าํไปใช ้

ในการเกษตร 

สาํนกัปลดัเทศบาล 

5 

โครงการส่งเสรมิ

การเกษตรพอเพยีงตาม

แนวพระราชดาํร ิ

เพือ่ส่งเสรมิภายใตเ้ศรษฐกจิ

แบบพอเพยีง 

เพือ่ส่งเสรมิภายใต ้

เศรษฐกจิแบบพอเพยีง    
200,000.00 

 

9 

หมู่บา้น 

ประชาชนมรีายไดแ้ละ

คุณภาพชวีติดขีึ้น 

สาํนกัปลดัเทศบาล 

6 

โครงการส่งเสรมิพฒันา

เกษตรกรเพือ่เพิม่

ศกัยภาพในการผลติขา้ว

คุณภาพด ี

ส่งเสรมิเกษตรกรในการผลติ

ขา้วใหม้คีุณภาพด ี/จดัทาํ

แปลงสาธติขา้ว/ศึกษาดูงาน 

ส่งเสรมิเกษตรกรในการ

ผลติขา้วใหม้คีุณภาพด ี/

จดัทาํแปลงสาธติขา้ว/

ศึกษาดูงาน 

    
30,000.00 

9 

หมู่บา้น 

ส่งเสรมิการพฒันา

คุณภาพสนิคา้การเกษตร 

สาํนกัปลดัเทศบาล 

   

   แผนงาน : แผนงานการพาณิชย ์

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 
หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 

โครงการขยายและ

ซ่อมแซมระบบประปา 

หมู่บา้น หมู่ที ่1 - 9 

เพือ่ใหป้ระชาชนมนีํา้เพือ่

อปุโภคบรโิภคเพยีงพอและ

ท ัว่ถงึ 

ปรบัปรุง/ซ่อมแซมและ

ขยายระบบประปาใน

ตาํบลปรางหมู่  

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
9 

หมู่บา้น 

ประชาชนมนีํา้ใชเ้พือ่

อปุโภค บรโิภค อย่าง

เพยีงพอ 

กองช่าง 

2 
โครงการก่อสรา้งระบบ

ประปาหมู่บา้น หมู่ที ่4 

เพือ่ก่อสรา้งระบบประปาแกไ้ข

ปญัหาการขาดแคลนนํา้

อปุโภคบรโิภคแก่ประชาชน 

ก่อสรา้งระบบประปา 
  

657,000.00 
  

1 แห่ง ก่อสรา้งระบบประปา 

กองช่าง 
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3 
ปรบัปรุงซ่อมแซม/ขยาย 

ระบบประปา หมู่ที ่1-9 

ปรบัปรุงซ่อมแซมระบบประปา

ใหอ้ยู่ในสภาพใชก้ารได ้

ปรบัปรุงซ่อมแซมระบบ

ประปาใหอ้ยู่ในสภาพใช ้

การได ้

150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 
9 

หมู่บา้น 

เพือ่ใหป้ระชาชนมนีํา้

เพือ่อปุโภคบรโิภค

เพยีงพอและท ัว่ถงึ 

กองช่าง 

4 

โครงการจดัซื้ออปุกรณ-์

วสัดุสาํหรบักจิการประปา

ในความรบัผดิชอบของ

เทศบาลตาํบลปรางหมู่ 

จดัซื้ออปุกรณ-์วสัดุ ที่

เกี่ยวขอ้งกบัระบบประปาใน

ตาํบลปรางหมู่  

จดัซื้ออปุกรณ-์วสัดุ ที่

เกี่ยวขอ้งกบัระบบประปา

ในตาํบลปรางหมู่  

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
9 

หมู่บา้น 

เพือ่ใหป้ระชาชนมนีํา้

เพือ่อปุโภคบรโิภค

เพยีงพอและท ัว่ถงึ 

กองช่าง 

   

   แผนงาน : แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 
หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 
โครงการสมทบกองทนุ

สวสัดกิารชมุชน 

สมทบเงนิกองทนุสวสัดกิาร

ชมุชนตาํบลปรางหมู ่

สมทบเงนิกองทนุ

สวสัดกิารชมุชนตาํบล

ปรางหมู่ 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 1 คร ัง้ 
ส่งเสรมิกองทนุ

สวสัดกิารชมุชน 
สาํนกัปลดัเทศบาล 
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ยทุธศาสตร ์: ยทุธศาสตรท์ี่ 2 การพฒันาสูก่ารทอ่งเที่ยวเชิงอนุรกัษแ์ละเชิงวฒันธรรม 

     แผนงาน : แผนงานเคหะและชมุชน 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 
หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 

จดัภูมทิศันบ์่อนํา้รอ้นวดั

ปรางคช์ยัพรอ้มก่อสรา้ง

ถนน คสล. หมู่ที ่6 

จดัภูมทิศันบ์่อนํา้รอ้นวดั

ปรางคช์ยั พรอ้มก่อสรา้งถนน 

คสล. กวา้ง 6 เมตร ยาว 500 

เมตร และจดัทาํสวนหย่อม  

จดัภูมทิศันบ์่อนํา้รอ้นวดั

ปรางคช์ยั พรอ้มก่อสรา้ง

ถนน คสล. กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 500 เมตร และจดัทาํ

สวนหย่อม 

  
3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 1 แห่ง 

เพือ่พฒันาบ่อนํา้

รอ้นวดัปรางคช์ยั

เป็นแหลง่ท่องเทีย่ว

เชงิอนุรกัษ ์

กองช่าง 

2 
โครงการปรบัภูมทิศัน์

คลองภู่ หมู่ที ่5 

จดัภูมทิศันค์ลองภู่พรอ้ม

จดัทาํสวนหย่อม 

จดัภูมทิศันค์ลองภู่พรอ้ม

จดัทาํสวนหย่อม     
400,000.00 1 แห่ง 

เพือ่พฒันาคลองภู่

เป็นแหลง่ท่องเทีย่ว 

กองช่าง 

3 
โครงการปรบัภูมทิศันถ์ ํา้

เขาอน้ หมู่ที ่1 

จดัภูมทิศันบ์่อนํา้รอ้นถํา้เขาอน้ 

ตาํบลปรางหมู่ พรอ้มก่อสรา้ง

ถนน คสล.กวา้ง 6 เมตร ยาว 

500 เมตร 

จดัภูมทิศันบ์่อนํา้รอ้นถํา้

เขาอน้ ตาํบลปรางหมู่ 

พรอ้มก่อสรา้งถนน คส

ล.กวา้ง 6 เมตร ยาว 500 

เมตร 

    
500,000.00 1 แห่ง 

เพือ่พฒันาบ่อนํา้

รอ้นวดัปรางคช์ยั

เป็นแหลง่ท่องเทีย่ว

เชงิอนุรกัษ ์

กองช่าง 

     แผนงาน : แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 
หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการวนัเดก็แห่งชาต ิ

ส่งเสรมิใหเ้ดก็และเยาวชนได ้

ตระหนกัถงึความสาํคญั รูจ้กั

หนา้ทีเ่ป็นคนดมีคีุณธรรม 

จดังานวนัเดก็ 1 คร ัง้ 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 1 คร ัง้ 
มกีารส่งเสรมิ

วฒันธรรมประเพณี  
กองการศึกษา 
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2 
โครงการวนักตญัํูรดนํา้

ขอพรผูสู้งอายุ 

ส่งเสรมิและอนุรกัษป์ระเพณี

ทอ้งถิน่ 

จดังานวนักตญัํูรดนํา้

ผูสู้งอายุ ตามประเพณี

ทอ้งถิน่  

70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 1 คร ัง้ 

เพือ่สบืทอดประเพณี

อนัดงีามใหค้งอยู่คู่

สงัคม 

กองการศึกษา 

3 
โครงการประเพณีออก

พรรษาแข่งโพนลากพระ 

เพือ่ส่งเสรมิและอนุรกัษ์

วฒันธรรม 

ส่งเสรมิประเพณีออก

พรรษาแข่งโพนลากพระ 
50,000.00 50,000.00 

   
1 คร ัง้ 

ส่งเสรมิงานประเพณี

ออกพรรษาแข่งโพน

ลากพระ 

กองการศึกษา 

4 

โครงการปรบัภูมทิศัน์

บรเิวณหานตกวดั หมู่ที ่5 

ตาํบลปรางหมู่ 

1. ก่อสรา้งศาลาทีพ่กัรมินํา้ 2 

หลงั 2. ก่อสรา้งลาน

อเนกประสงคเ์พือ่ใชส้าํหรบั

ออกกาํลงักาย 3. ปรบัปรุงภูมิ

ทศันบ์รเิวณรอบหาน 

ปรบัภูมทิศันบ์รเิวณหาน

ตกวดั    
5,652,000.00 5,652,000.00 1 แห่ง 

เพือ่พฒันาพื้นทีใ่ห ้

เป็นสถานทีอ่อกกาํลงั

กายเพือ่สุขภาพและ

ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว

เชงิกฬีา 

กองการศึกษา 

5 
โครงการแข่งขนัว่าว

ประเพณี 
จดังานแข่งขนัว่าวไทย จดังานแข่งขนัว่าวไทย 20,000.00 

    
1 คร ัง้ 

ประเพณีประจาํ

ทอ้งถิน่ทอ้งถิน่ไดร้บั

การส่งเสรมิใหค้งอยู่ 

กองการศึกษา 

6 
โครงการจดักจิกรรมวนั

เขา้พรรษา 

สนบัสนุนประเพณี ? 

วฒันธรรมทางศาสนา สาํหรบั

วดัในเขตเทศบาลตาํบลปราง

หมู่ 

สนบัสนุนประเพณี ? 

วฒันธรรมทางศาสนา 

สาํหรบัวดัในเขตเทศบาล

ตาํบลปรางหมู่ 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 1 คร ัง้ 
ประชาชนไดส้บืทอด

วฒันธรรมทางศาสนา 

กองการศึกษา 
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ยทุธศาสตร ์: ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคนและสงัคมที่มีคณุภาพ 

     แผนงาน : แผนงานงานรกัษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดวา่จะไดร้บั หน่วยงานรบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 

โครงการป้องกนัและลด

อบุตัเิหตทุางถนนช่วง

เทศกาลปีใหม่ 

เสรมิสรา้งความปลอดภยับน

ทอ้งถนน 

จดัต ัง้จดุตรวจ/จดุบรกิาร

ประชาชน 
40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 1 คร ัง้ 

ประชาชนไดร้บั

ความปลอดภยัใน

การจราจร 

สาํนกัปลดัเทศบาล 

2 

โครงการป้องกนัและลด

อบุตัเิหตทุางถนนช่วง

เทศกาลสงกรานต ์

เสรมิสรา้งความปลอดภยับน

ทอ้งถนน 

จดัต ัง้จดุตรวจ/จดุบรกิาร

ประชาชน 
40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 1 คร ัง้ 

ประชาชนไดร้บั

ความปลอดภยัใน

การจราจร 

สาํนกัปลดัเทศบาล 

3 
โครงการฝึกอบรมสมาชกิ 

อปพร. 

ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมในการ

รกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

ชมุชน 

จดัฝึกอบรมสมาชกิ อป

พร. 
20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 1 คร ัง้ 

ม ีอปพร.ช่วยเหลอื

งานป้องกนัสาธารณ

ภยั 

สาํนกัปลดัเทศบาล 

4 

โครงการฝึกซอ้มแผน

ป้องกนัและบรรเทาสา

ธารณภยั 

ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมในการ

รกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

ชมุชน 

จดัฝึกซอ้มแผนป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยั    
50,000.00 

 
1 คร ัง้ 

มสีมาชกิช่วยเหลอื

งานป้องกนัสาธารณ

ภยั 

สาํนกัปลดัเทศบาล 

5 

โครงการตดิต ัง้/ซ่อมแซม 

กลอ้งวงจรปิด CCTV 

พรอ้มศูนยค์วบคุมภายใน

เขตเทศบาลตาํบลปรางหมู่ 

เพือ่ป้องกนัและเฝ้าระวงัการ

ก่ออาชญากรรมและการก่อ

เหตรุา้ยในชมุชน 

ตดิต ัง้กลอ้งวงจรปิด 

CCTV พรอ้มศูนย์

ควบคุมในเขตตาํบลปราง

หมู่ 

1,000,000.00 50,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 

ตดิต ัง้

กลอ้ง

วงจรปิด 

CCTV 

ป้องกนัและเฝ้า

ระวงัการก่อ

อาชญากรรม 

สาํนกัปลดัเทศบาล 

6 

โครงการช่วยเหลอืผู ้

ประสบสาธารณภยัใน

ตาํบล 

เพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบสา

ธารณภยัดา้นต่าง ๆ ในตาํบล

ปรางหมู่ 

สนบัสนุนงบประมาณ

ช่วยเหลอืผูป้ระสบสา

ธารณภยั 

600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 
9 

หมู่บา้น 

ผูป้ระสบภยัไดร้บั

ความช่วยเหลอื 

สาํนกัปลดัเทศบาล 
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7 

โครงการตดิต ัง้ป้ายเตอืน/

ป้ายบอกทาง/สญัญาณไฟ

จราจร/ป้ายจราจร/กระจก

โคง้/อปุกรณเ์กี่ยวกบั

การจราจรต่างๆ  

จดัทาํป้ายเตอืน/ป้ายบอกทาง/

ระวงั/เขตชมุชนตาํบลปรางหมู่ 

จดัทาํป้ายเตอืน/ป้ายบอก

ทาง/ระวงั/เขตชมุชนตาํบล

ปรางหมู่ 
   

50,000.00 50,000.00 1 คร ัง้ 

ประชาชนเกดิความ

ปลอดภยัในการใช ้

รถใชถ้นน 

สาํนกัปลดัเทศบาล 

8 
ตดิต ัง้ราวเหลก็กนัตกรมิ

หวัโคง้ถนน  

ตดิต ัง้ราวเหลก็กนัตกรมิหวั

โคง้ถนน ยาว 200 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

   
500,000.00 

 
1 แห่ง 

ประชาชนมคีวาม

สะดวกปลอดภยัใน

การคมนาคม 

กองช่าง 

9 
ตดิต ัง้ราวกนัตกหานตก

วดั หมู่ที ่5 

ตดิต ัง้ราวเหลก็กนัตกบรเิวณ

สระนํา้ทางเขา้เทศบาลตาํบล

ปรางหมู่ ยาว 700 เมตร 

ยาว 700 เมตร 1,500,000.00 
   

1,500,000.00 1 แห่ง 

ประชาชนมคีวาม

สะดวกปลอดภยัใน

การคมนาคม 

กองช่าง 

    

  แผนงาน : แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดวา่จะไดร้บั หน่วยงานรบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการอาหารเสรมิ(นม) ส่งเสรมิโภชนาการของเดก็ 
จดัซื้ออาหารเสรมิ (นม ) 

โรงเรยีน  
450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 1 คร ัง้ 

เดก็มโีภชนาการทีด่ี

ขึ้นร่างกายแขง็แรง

สมบูรณ ์

กองการศึกษา 

2 
อดุหนุน สพฐ.เขต1 

โครงการอาหารกลางวนั 
ส่งเสรมิโภชนาการของเดก็ 

อดุหนุนอาหารกลางวนั

โรงเรยีน  
550,000.00 550,000.00 480,000.00 500,000.00 500,000.00 1 คร ัง้ 

เดก็มโีภชนาการทีด่ี

ขึ้นร่างกายแขง็แรง

สมบูรณ ์

กองการศึกษา 
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3 

โครงการสนบัสนุน

ค่าใชจ่้าย การบรหิาร

สถานศึกษา -ค่าจดัการ

เรยีนการสอน 

เพือ่ส่งเสรมิการพฒันาการเดก็

เลก็ 

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็

จาํนวน 2 แห่ง 
170,000.00 170,000.00 170,000.00 170,000.00 170,000.00 1 คร ัง้ 

เดก็เลก็มกีารพฒันาที่

ดขีึ้น 

กองการศึกษา 

4 

โครงการสนบัสนุน

ค่าใชจ่้าย การบรหิาร

สถานศึกษา -ค่าหนงัสอื

เรยีน 

เพือ่ส่งเสรมิการพฒันาการเดก็

เลก็ 

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็

จาํนวน 2 แห่ง  
14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 1 คร ัง้ 

เดก็เลก็มกีารพฒันาที่

ดขีึ้น 

กองการศึกษา 

5 

โครงการสนบัสนุน

ค่าใชจ่้าย การบรหิาร

สถานศึกษา -ค่าอปุกรณ์

การเรยีนการสอน 

เพือ่ส่งเสรมิการพฒันาการเดก็

เลก็ 

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็

จาํนวน 2 แห่ง  
14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 1 คร ัง้ 

เดก็เลก็มกีารพฒันาที่

ดขีึ้น 

กองการศึกษา 

6 

โครงการสนบัสนุน

ค่าใชจ่้าย การบรหิาร

สถานศึกษา -ค่า

เครื่องแบบนกัเรยีน 

เพือ่สนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ

บรหิารสถานศึกษา-ค่า

เครื่องแบบนกัเรยีน  

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็

จาํนวน 2 แห่ง  
21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 1 คร ัง้ 

เดก็เลก็มกีารพฒันาที่

ดขีึ้น 

กองการศึกษา 

7 

โครงการสนบัสนุน

ค่าใชจ่้าย การบรหิาร

สถานศึกษา -ค่าอาหาร

กลางวนัเดก็นกัเรยีน 

เพือ่สนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ

บรหิารสถานศึกษา-ค่าอาหาร

กลางวนัเดก็นกัเรยีน  

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็

จาํนวน 2 แห่ง 
500,000.00 500,000.00 490,000.00 500,000.00 500,000.00 1 คร ัง้ 

เดก็เลก็มกีารพฒันาที่

ดขีึ้น 

กองการศึกษา 

8 

โครงการสนบัสนุน

ค่าใชจ่้าย การบรหิาร

สถานศึกษา -กจิกรรม

พฒันาผูเ้รยีน 

เพือ่สนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ

บรหิารสถานศึกษา-กจิกรรม

พฒันาผูเ้รยีน  

เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายในการ

พฒันาผูดู้แลเดก็ศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ จาํนวน 2 

แห่ง 

12,000.00 12,000.00 30,100.00 32,000.00 32,000.00 1 คร ัง้ 

เพือ่ส่งเสรมิการ

พฒันาคุณภาพผูดู้แล

เดก็ ศูนยพ์ฒันาเดก็

เลก็ 

กองการศึกษา 
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9 

โครงการจดักจิกรรมเขา้

ค่ายเสรมิทกัษะสาํหรบั

เดก็และเยาวชนตาํบล

ปรางหมู่ 

เพือ่ส่งเสรมิทกัษะใหเ้ดก็และ

เยาวชนตาํบลปรางหมู ่
จดักจิกรรมเสรมิทกัษะ 70,000.00 70,000.00 30,000.00 50,000.00 50,000.00 1 คร ัง้ 

เดก็และเยาวชนตาํบล

ปรางหมู่ไดร้บัการฝึก

ทกัษะ 

กองการศึกษา 

10 

โครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยี

สารสนเทศ DLTV 

เพือ่จดัซื้อและตดิต ัง้ชดุ

อปุกรณส์าํหรบัหอ้งเรยีนตาม

โครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยี

สารสนเทศ DLTV ใหก้บัศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ 

ตดิต ัง้ DLTV 
 

30,200.00 30,700.00 
  

1 แห่ง ตดิต ัง้ DLTV 

กองการศึกษา 

11 
โครงการจดัซื้อชดุเครื่อง

เลน่สนามกลางแจง้ 

เพือ่ส่งเสรมิพฒันาการเดก็เลก็

ใหม้กีารออกกาํลงักาย 

จดัซื้อชดุเครื่องเลน่สนาม

กลางแจง้   
700,000.00 

  
2 แห่ง 

เดก็เลก็มกีารพฒันาที่

ดขีึ้น 

กองการศึกษา 

12 

โครงการรื้อถอนอาคาร

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้น

แหลมยาง 

รื้อถอนอาคารศูนยพ์ฒันาเดก็

เลก็บา้นแหลมยาง 

รื้อถอนอาคารศูนยพ์ฒันา

เดก็เลก็บา้นแหลมยาง   
29,600.00 

  
1 แห่ง 

รื้อถอนอาคารศูนย์

พฒันาเดก็เลก็บา้น

แหลมยาง 

กองการศึกษา 

13 
โครงการค่ายภาษาองักฤษ

ภาคฤดูรอ้น 

เปิดค่ายวชิาการภาษาองักฤษ

ช่วงปิดเทอม 

เปิดค่ายวชิาการ

ภาษาองักฤษ 
50,000.00 50,000.00 

   
1 คร ัง้ 

เยาวชน นกัเรยีนมี

ความรูภ้าษาองักฤษ 

กองการศึกษา 

14 

โครงการพฒันาเดก็รอบ

ดา้นสมดุลและเสรมิสรา้ง

สายใยสมัพนัธค์รอบครวั 

เพือ่เสรมิสรา้งการเรยีนรูน้อก

สถานทีข่องเดก็เลก็ก่อนวนั

ปฐม 

จดัโครงการเสรมิสรา้งการ

เรยีนรู ้
50,000.00 50,000.00 

 
50,000.00 50,000.00 1 คร ัง้ 

เดก็เลก็มกีารพฒันาที่

ดขีึ้น 

กองการศึกษา 

15 

โครงการจดัซื้อ

หนงัสอืพมิพป์ระจาํ

หมู่บา้น 

จดัซื้อหนงัสอืพมิพใ์หก้บั

หมู่บา้นทกุหมู่บา้นในตาํบล

ปรางหมู่ 

จดัซื้อหนงัสอืพมิพ ์ 90,000.00 90,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 
9 

หมู่บา้น 

ประชาชนในตาํบลมี

การรบัรูข้่าวสาร

เพิม่ขึ้น 

กองการศึกษา 
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16 
โครงการกจิกรรมค่า

กลางวนั(Day Camp) 

เพือ่ส่งเสรมิการพฒันาการ

เรยีนรูแ้ก่เดก็นกัเรยีน 

จดักจิกรรมเขา้ค่าย

กลางวนั 
40,000.00 40,000.00 

   
1 คร ัง้ 

เดก็เลก็มกีารพฒันาที่

ดขีึ้น 

กองการศึกษา 

17 
ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา

เดก็เลก็ 

ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเดก็

เลก็ในตาํบล  

ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา

เดก็เลก็ในตาํบล    
2,063,400.00 

  
1 แห่ง 

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มี

คุณภาพ ไดม้าตรฐาน 

กองการศึกษา 

     แผนงาน : แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 
หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 
โครงการป้องกนัโรค

ไขเ้ลอืดออก 

ป้องกนัการระบาดของโรค

ไขเ้ลอืดออก 

จดักจิกรรมป้องกนัโรค

ไขเ้ลอืดออก 
40,000.00 42,000.00 42,000.00 40,000.00 40,000.00 1 คร ัง้ 

ลดปญัหาไขเ้ลอืดออก

ในพื้นที ่

สาํนกัปลดัเทศบาล 

2 
โครงการป้องกนัโรคพษิ

สุนขับา้ 

เพือ่ป้องกนัการระบาดของโรค

พษิสุนขับา้ 

จดักจิกรรมป้องกนัโรค

พษิสุนขับา้ 
30,000.00 30,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 

9 

หมู่บา้น 

ประชาชนปลอดภยั

จากโรคพษิสุนขับา้ 

สาํนกัปลดัเทศบาล 

3 

อดุหนุนคณะกรรมการ

หมู่บา้น หมู่ที ่1-9 ตาํบล

ปรางหมู่ 

เพือ่อดุหนุนสาํหรบัการ

ดาํเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชดาํรดิา้น

สาธารณสุข 

จ่ายเงนิอดุหนุน 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 
9 

หมู่บา้น 

ประชาชนมสุีขอนามยั

แขง็แรงสมบรูณ ์

สาํนกัปลดัเทศบาล 

4 

โครงการสนบัสนุนการ

ปฏบิตัหินา้ทีข่อง

อาสาสมคัรบรบิาลทอ้งถิน่ 

เพือ่สนบัสนุนการปฏบิตัหินา้ที่

ของอาสาสมคัรบรบิาลทอ้งถิน่ 

จ่ายค่าตอบแทนแก่

อาสาสมคัรบรบิาลทอ้งถิน่   
144,000.00 144,000.00 144,000.00 

9 

หมู่บา้น 

เพือ่สนบัสนุนการ

ดูแลผูสู้งอายุทีม่ภีาวะ

พึง่พงิ 

สาํนกัปลดัเทศบาล 

5 

โครงการพฒันาศกัยภาพ

อาสาสมคัรสาธารณสุข

ประจาํหมู่บา้น 

จดักจิกรรมพฒันาศกัยภาพ

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํ

หมู่บา้น 

พฒันาศกัยภาพ

อาสาสมคัรสาธารณสุข

ประจาํหมู่บา้น 

30,000.00 
    

1 คร ัง้ 

พฒันาศกัยภาพ

อาสาสมคัร

สาธารณสุขประจาํ

หมู่บา้น 

สาํนกัปลดัเทศบาล 
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   แผนงาน : แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดวา่จะไดร้บั หน่วยงานรบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 
จดัซื้ออปุกรณอ์อกกาํลงั

กายพรอ้มตดิต ัง้ 

เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้อีปุกรณ์

สาํหรบัออกกาํลงักาย

เสรมิสรา้งสุขภาพแก่ประชาชน 

จดัซื้อพรอ้มตดิต ัง้

อปุกรณอ์อกกาํลงักาย   
250,000.00 200,000.00 200,000.00 1 แห่ง 

อปุกรณอ์อกกาํลงั

กาย 

สาํนกัปลดัเทศบาล 

2 
โครงการก่อสรา้งลานกฬีา

เพือ่สุขภาพ 

ก่อสรา้งลานกฬีาสาํหรบัออก

กาํลงักาย เทพื้น คสล. 
เทพื้น คสล.ลานกฬีา  

   
200,000.00 200,000.00 1 แห่ง 

เพือ่ใหป้ระชาชนได ้

มสีถานทีอ่อกกาํลงั

กายเพือ่สุขภาพที่

แขง็แรง 

สาํนกัปลดัเทศบาล 

   

   แผนงาน : แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดวา่จะไดร้บั หน่วยงานรบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 
โครงการกฬีามวลชน

สมัพนัธต์าํบลปรางหมู่ 

เพือ่ใหป้ระชาชนไดร่้วมกนัแข่ง

กนักฬีา 

สนบัสนุนการแข่งขนักฬีา

ในตาํบลปรางหมู่ 
400,000.00 400,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 1 คร ัง้ 

เกดิความรกัความสามคัคี

ในชมุชน 

กองการศึกษา 

2 
โครงการจดัหาวสัดุกฬีา

ประจาํหมู่บา้น 

จดัซื้อวสัดุกฬีาใหก้บัหมู่บา้น 

หมู่ที ่1-9 ตาํบลปรางหมู่ เพือ่

ส่งเสรมิการเลน่กฬีา ออกกาํลงั

กาย 

จดัซื้อวสัดุกฬีา 9 หมู่บา้น 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 
9 

หมู่บา้น 
จดัซื้อวสัดุกฬีา 9 หมู่บา้น 

กองการศึกษา 
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3 

โครงการแข่งขนักฬีา

ฟตุบอลอาํเภอเมอืงพทัลงุ

คพั 

สนบัสนุน/ร่วมการแข่งขนักฬีา

นกัเรยีนอาํเภอเมอืงพทัลงุ  

สนบัสนุน/ร่วมการแข่งขนั

กฬีา นกัเรยีนอาํเภอเมอืง

พทัลงุ 

20,000.00 
    

1 คร ัง้ 
เพือ่ส่งเสรมิการเลน่กฬีา 

ออกกาํลงักาย 

กองการศึกษา 

4 

โครงการแข่งขนักฬีา

นกัเรยีนอาํเภอเมอืง

พทัลงุ 

สนบัสนุนการแข่งขนักฬีา

นกัเรยีนโรงเรยีนอาํเภอเมอืง

พทัลงุและกฬีานกัเรยีนจงัหวดั

พทัลงุ 

เพือ่ส่งเสรมิการเลน่กฬีา 

ออกกาํลงักาย 
30,000.00 30,000.00 

   
1 คร ัง้ 

ส่งเสรมิการเลน่กฬีาเพือ่

สุขภาพทีแ่ขง็แรงและ

ป้องกนัปญัหายาเสพตดิ 

กองการศึกษา 

5 

โครงการส่งเดก็ปฐมวยั 

นกัเรยีน เยาวชน เขา้ร่วม

แข่งขนักฬีา กรฑีา ใน

ระดบัต่าง ๆ  

ส่งเดก็ปฐมวยั นกัเรยีน 

เยาวชน เขา้ร่วมแข่งขนักฬีา 

กรฑีา 

ส่งเดก็ปฐมวยั นกัเรยีน 

เยาวชน เขา้ร่วมแข่งขนั

กฬีา กรฑีา 

20,000.00 20,000.00 
   

1 คร ัง้ 

สรา้งความสามคัคแีละ

เป็นการส่งเสรมิการออก

กาํลงักาย 

กองการศึกษา 

6 

โครงการสนบัสนุนเครื่อง

ออกกาํลงักาย หมู่ที ่1- 

หมู่ที ่9 

จดัหาอปุกรณเ์ครื่องออกกาํลงั

กาย 

จดัหาอปุกรณเ์ครื่องออก

กาํลงักาย   
700,000.00 700,000.00 

 

9 

หมู่บา้น 

ส่งเสรมิการเลน่กฬีาเพือ่

สุขภาพทีแ่ขง็แรงและ

ป้องกนัปญัหายาเสพตดิ 

กองการศึกษา 

    

  แผนงาน : แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดวา่จะไดร้บั หน่วยงานรบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 
สนบัสนุนงบประมาณให ้

ผูสู้งอายุ 

เพือ่ใหผู้สู้งอายุดาํรงชวีติอย่าง

มคีวามสุข 
จ่ายเบี้ยยงัชพีผูสู้งอายุ 9,500,000.00 9,500,000.00 9,491,600.00 9,500,000.00 9,500,000.00 12 คร ัง้ 

ผูสู้งอายุดาํรงชวีติอย่างมี

ความสุข 

สาํนกัปลดัเทศบาล 

2 
สนบัสนุนงบประมาณให ้

ผูพ้กิาร 

เพือ่ใหค้นพกิารดาํรงชวีติอย่าง

มคีวามสุข 
จ่ายเบี้ยยงัชพีผูพ้กิาร 2,700,000.00 4,300,000.00 4,656,000.00 4,700,000.00 4,700,000.00 12 คร ัง้ 

คนพกิารดาํรงชวีติอย่างมี

ความสุข 

สาํนกัปลดัเทศบาล 
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3 
สนบัสนุนงบประมาณให ้

ผูป่้วยเอดส ์

เพือ่ใหผู้ป่้วยเอดสด์าํรงชวีติ

อย่างมคีวามสุข 
จ่ายเบี้ยยงัชพีผูป่้วยเอดส ์ 48,000.00 48,000.00 54,000.00 42,000.00 42,000.00 12 คร ัง้ 

ผูป่้วยเอดส ์ดาํรงชวีติ

อย่างมคีวามสุข 

สาํนกัปลดัเทศบาล 

4 

เงนิสมทบกองทนุ

หลกัประกนัสุขภาพระดบั

ทอ้งถิน่ 

เพือ่นาํส่งเงนิสมทบกองทนุ

หลกัประกนัสุขภาพระดบั

ทอ้งถิน่ 

จ่ายเงนิสมทบ 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 1 คร ัง้ 

ส่งเงนิสมทบกองทนุ

หลกัประกนัสุขภาพระดบั

ทอ้งถิน่ 

สาํนกัปลดัเทศบาล 

 

ยทุธศาสตร ์: ยทุธศาสตรท์ี่ 4 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการบริหารจดัการและอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

     แผนงาน : แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดวา่จะไดร้บั หน่วยงานรบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 

โครงการปลูกตน้ไมเ้ฉลมิ

พระเกยีรตสิมเดจ็พระ

เจา้อยู่หวั 

เพือ่เป็นการสรา้งความร่มรื่น

และอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิ

จดัโครงการปลูกตน้ไม ้

เฉลมิพระเกยีรต ิ
50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 1 คร ัง้ 

อนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

แสดงออกถงึความ

จงรกัภกัด ี

สาํนกัปลดัเทศบาล 

2 

โครงการปลูกตน้ไมเ้ฉลมิ

พระเกยีรตสิมเดจ็พระ

ราชนิ ี

ปลูกตน้ไมเ้ฉลมิพระเกยีรติ

สมเดจ็พระราชนิ ี

ปลูกตน้ไมเ้ฉลมิพระ

เกยีรตสิมเดจ็พระราชนิี 
50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 1 คร ัง้ 

เพือ่อนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

แสดงออกถงึความ

จงรกัภกัด ี

สาํนกัปลดัเทศบาล 

3 

โครงการปลูกและพฒันา

หญา้แฝกเฉลมิพระ

เกยีรต ิ

ปลูกและพฒันาหญา้แฝกเฉลมิ

พระเกยีรต ิ

ปลูกและพฒันาหญา้แฝก

เฉลมิพระเกยีรต ิ
50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 1 คร ัง้ 

เพือ่เป็นการสรา้งความร่ม

รื่นและอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาต ิ

สาํนกัปลดัเทศบาล 
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   แผนงาน : แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดวา่จะไดร้บั หน่วยงานรบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 

โครงการส่งเสรมิการจดัทาํ

ชมุชนปลอดขยะตาํบล

ปรางหมู่ 

เพือ่ส่งเสรมิการจดัทาํชมุชน

ปลอดขยะ 

จดัฝึกอบรมและดูงานการ

จดัการขยะ 
30,000.00 40,000.00 50,000.00 40,000.00 40,000.00 1 คร ัง้ 

เพือ่ลดปรมิาณขยะภายใน

ตาํบล 
สาํนกัปลดัเทศบาล 

    

  แผนงาน : แผนงานเคหะและชมุชน 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 
หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 ค่าธรรมเนียมการทิ้งขยะ 
เพือ่เป็นค่าธรรมเนียมในการ

จดัการขยะในชมุชน 
จดัการขยะภายในตาํบล 250,000.00 250,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 

9 

หมู่บา้น 

ประชาชนมจีติสาํนึกมส่ีวน

ร่วมในการช่วยกนัรกัษา

ความสะอาด 

สาํนกัปลดัเทศบาล 

2 

โครงการจา้งเหมาเอกชน

จดัเก็บค่าธรรมเนียมขยะ

มลูฝอยหรอืสิง่ปฏกูิล 

เพือ่อาํนวยความสะดวกแก่

ประชาชนในการชาํระ

ค่าธรรมเนียมขยะมลูฝอย

หรอืสิง่ปฏกูิล 

จา้งเหมาเอกชนจดัเก็บ 

ค่าธรรมเนียม ขยะมลู

ฝอยหรอืสิง่ปฏกูิลใน

ตาํบลปรางหมู่ 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 
9 

หมู่บา้น 

ประชาชนไดร้บัความ

สะดวกเกดิความพงึพอใจ 

สาํนกัปลดัเทศบาล 
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ยทุธศาสตร ์: ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ยทุธศาสตรก์ารสรา้งความเขม้แข็งและการบริหารจดัการที่ดี 

     แผนงาน : แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดวา่จะไดร้บั หน่วยงานรบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 
โครงการปรบัปรุงแผนทีภ่าษี

และทะเบยีนทรพัยส์นิ 

เพือ่จดัทาํแผนทีภ่าษแีละ

ทะเบยีนทรพัยส์นิ 

จดัทาํแผนทีภ่าษแีละ

ทะเบยีนทรพัยส์นิ 
50,000.00 50,000.00 28,000.00 30,000.00 30,000.00 

9 

หมู่บา้น 

จดัทาํแผนทีภ่าษแีละ

ทะเบยีนทรพัยส์นิทีม่ ี

ประสทิธภิาพ 

กองคลงั 

2 

โครงการอบรมใหค้วามรู ้

เกี่ยวกบัประชาธปิไตยและ

กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง 

เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวามรู ้

ความเขา้ใจระบอบ

ประชาธปิไตยและการมส่ีวน

ร่วม 

จดัอบรมใหค้วามรู ้

เกี่ยวกบั ประชาธปิไตย

และการมส่ีวนร่วมของ

ประชาชนในการเลอืกต ัง้ 

 
20,000.00 20,000.00 

  
1 คร ัง้ 

ประชาชนไดร้บัความรู ้

เขา้ใจในการเลอืกต ัง้ 
 กองคลงั 

3 
โครงการจดัเก็บภาษนีอก

สถานที ่

เพือ่อาํนวยความสะดวกแก่

ประชาชน 

จดัเก็บภาษใีนพื้นที ่หมู่ที ่

1 ? 9 ตาํบลปรางหมู่ 
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 

9 

หมู่บา้น 

ประชาชนไดร้บัความ

สะดวกในการชาํระภาษ ี
กองคลงั 

4 ค่าใชจ่้ายในการเลอืกต ัง้ 

เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายในการ

จดัการเลอืกต ัง้ท ัว่ไปและ

เลอืกต ัง้ซ่อม 

จดัการเลอืกต ัง้ 400,000.00 400,000.00 500,000.00 200,000.00 200,000.00 
9 

หมู่บา้น 
จดัการเลอืกต ัง้ 

สาํนกัปลดัเทศบาล 

5 

โครงการอบรมและศึกษาดู

งานเพิม่ประสทิธภิาพการ

ปฏบิตังิานของทอ้งถิน่ 

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ

ทาํงานของผูบ้รหิาร 

พนกังาน สมาชกิสภา

เทศบาลตาํบลและผูน้าํ

ทอ้งถิน่ 

จดัอบรมและศึกษาดูงานเ 300,000.00 200,000.00 
 

300,000.00 300,000.00 1 คร ัง้ 
เพิม่ประสทิธภิาพในการ

ทาํงาน 

สาํนกัปลดัเทศบาล 
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6 
โครงการจดัทาํเวบ็ไซตข์อง

เทศบาลตาํบลปรางหมู่ 

เพือ่ใหม้ขีอ้มลูข่าวสารที่

ถกูตอ้งครบถว้น 

ปรบัปรุงขอ้มลูสารสนเทศ 

จดัทาํเวบ็ไซตข์องเทศบาล 

และค่าเช่าพื้นที ่

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 1 คร ัง้ 
จดัทาํเวบ็ไซตข์องเทศบาล 

และค่าเช่าพื้นที ่

สาํนกัปลดัเทศบาล 

7 

โครงการจดังาน/เขา้ร่วมงาน

วนัเฉลมิพระชนมพรรษา

สมเดจ็พระเจา้อยู่หวั 

เพือ่ใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วม

แสดงออกถงึความ

จงรกัภกัดต่ีอสถาบนั

พระมหากษตัรยิ ์

จดังานวนัสาํคญัทางรฐัพธิ ี 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 1 คร ัง้ 
ไดแ้สดงออกถงึความ

จงรกัภกัด ี

สาํนกัปลดัเทศบาล 

8 

โครงการจดังาน/เขา้ร่วมงาน

วนัเฉลมิพระชนมพรรษา

สมเดจ็พระราชนิี 

เพือ่ใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วม

ในการแสดงออกถงึความ

จงรกัภกัดต่ีอสถาบนั

พระมหากษตัรยิ ์

จดังานวนัสาํคญัทางรฐัพธิ ี 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 1 คร ัง้ 

แสดงออกถงึความ

จงรกัภกัดต่ีอสถาบนั

พระมหากษตัรยิ ์

สาํนกัปลดัเทศบาล 

9 
โครงการส่งเสรมิฝึกอบรม

เพิม่ความรูค้วามสามารถ 

ส่งเสรมิใหบ้คุลากรใน

หน่วยงานไดร้บัการ

ฝึกอบรมเพิม่ความรู ้

ความสามารถ 

เขา้ร่วมอบรมอย่างนอ้ย

คนละ 1 คร ัง้ 
100,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 150,000.00 

เขา้ร่วม

อบรม

อย่าง

นอ้ยคน

ละ 1 

คร ัง้ 

เพิม่ประสทิธภิาพในการ

ทาํงานใหด้ขีึ้น 

สาํนกัปลดัเทศบาล 

10 

จดัต ัง้ประชาคมในกจิกรรม

จดัซื้อจดัจา้งของเทศบาล

ตาํบล ปรางหมู่ 

จดัต ัง้ประชาคมในกจิกรรม

จดัซื้อจดัจา้งของเทศบาล

ตาํบลปรางหมู่ 

จดัต ัง้ประชาคมใน

กจิกรรมจดัซื้อจดัจา้งของ

เทศบาลตาํบลปรางหมู่ 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

จดัต ัง้

ประชา 

คม 

เพือ่ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วม

ใหป้ระชาชนในการจดัซื้อ

จดัจา้งของเทศบาลตาํบล

ปรางหมู่ 

กองคลงั 

11 
โครงการจดังานรฐัพธิ ี12 

สงิหา (วนัแม่แห่งชาต)ิ 
จดังานวนัสาํคญัทางรฐัพธิ ี จดังานวนัสาํคญัทางรฐัพธิ ี 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 1 คร ัง้ 

เพือ่ใหป้ระชาชนมส่ีวน

ร่วมในวนัสาํคญัทางรฐัพธิ ี

สาํนกัปลดัเทศบาล 
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12 
โครงการจดังานรฐัพธิแีละ

วนัสาํคญัต่างๆ  
จดังานวนัสาํคญัทางรฐัพธิ ี จดังานวนัสาํคญัทางรฐัพธิ ี 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 1 คร ัง้ 

เพือ่ใหป้ระชาชนมส่ีวน

ร่วมในวนัสาํคญัทางรฐัพธิ ี

สาํนกัปลดัเทศบาล 

13 

โครงการอบรมเสรมิสรา้ง

คุณธรรมและจรยิธรรมใน

การทาํงาน 

จดักจิกรรมใหผู้บ้รหิาร 

สมาชกิสภา พนกังาน มี

ความรูค้วามเขา้ใจในหลกั

จรยิธรรม 

จดักจิกรรมใหผู้บ้รหิาร 

สมาชกิสภา พนกังาน มี

ความรูค้วามเขา้ใจในหลกั

จรยิธรรม 

20,000.00 20,000.00 
 

20,000.00 20,000.00 1 คร ัง้ 

เพือ่เสรมิสรา้งการปฏบิตัิ

หนา้ทีร่าชการโดยคาํนึงถงึ

หลกัคุณธรรม จรยิธรรม 

สาํนกัปลดัเทศบาล 

14 

โครงการฝึกอบรมการ

เสรมิสรา้งบคุลกิภาพสาํหรบั

บคุลากร  

จดักจิกรรมเสรมิสรา้ง

บคุลกิภาพสาํหรบับคุลากร 

จดักจิกรรมเสรมิสรา้ง

บคุลกิภาพสาํหรบั

บคุลากร 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 1 คร ัง้ 

เพือ่เสรมิสรา้งและพฒันา

บคุลกิภาพบคุลากร

เทศบาลตาํบลปรางหมู่ 

สาํนกัปลดัเทศบาล 

    

      

  แผนงาน : แผนงานการพาณิชย ์

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดวา่จะไดร้บั หน่วยงานรบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 
โครงการจา้งเหมาเก็บค่า

นํา้ประปา 

จา้งเหมาเอกชนในการ

จดัเก็บค่านํา้ประปาตาํบล

ปรางหมู่ 

จดัเก็บค่านํา้ประปาได ้

ครบ 100 % 
250,000.00 250,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 100% 

จดัเก็บค่านํา้ประปาไดค้รบ 

100 % 
กองคลงั 

     

 แผนงาน : แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดวา่จะไดร้บั หน่วยงานรบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 ค่าชาํระเงนิตน้ 
จ่ายชาํระหนี้ เงนิกู-้เงนิตน้

ใหก้บัธนาคารกรุงไทย 
จ่ายชาํระหนี้ เงนิตน้ 723,000.00 723,000.00 723,000.00 723,000.00 723,000.00 1 คร ัง้ จ่ายชาํระหนี้ เงนิตน้ 

สาํนกัปลดัเทศบาล 
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2 ค่าชาํระดอกเบี้ย 
เพือ่ชาํระหนี้ดอกเบี้ย

ธนาคารกรุงไทย 
จ่ายชาํระดอกเบี้ย 200,000.00 200,000.00 160,000.00 150,000.00 140,000.00 1 คร ัง้ จ่ายชาํระดอกเบี้ย 

สาํนกัปลดัเทศบาล 

3 
เงนิสมทบกองทนุ

ประกนัสงัคม 

เพือ่นาํส่งเงนิสมทบกองทนุ

ประกนัสงัคม 

ส่งเงนิสมทบกองทนุ

ประกนัสงัคม 
130,000.00 135,000.00 135,000.00 140,000.00 140,000.00 12 คร ัง้ 

ส่งเงนิสมทบกองทนุ

ประกนัสงัคม 

สาํนกัปลดัเทศบาล 

4 

เงนิสมทบกองทนุบาํเหน็จ

บาํนาญขา้ราชการส่วน

ทอ้งถิน่ (กบท.) 

เงนิสมทบกองทนุบาํเหน็จ

บาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ 

(กบท.) 

เงนิสมทบกองทนุบาํเหน็จ

บาํนาญขา้ราชการส่วน

ทอ้งถิน่ (กบท.) 

320,000.00 350,000.00 392,000.00 395,000.00 400,000.00 1 คร ัง้ 

เงนิสมทบกองทนุบาํเหน็จ

บาํนาญขา้ราชการส่วน

ทอ้งถิน่ (กบท.) 

สาํนกัปลดัเทศบาล 

5 
เงนิค่าบาํรุงสนันิบาตแห่ง

ประเทศไทย 

จ่ายเป็นเงนิค่าบาํรุงสนันิบาต

แห่งประเทศไทย 

จ่ายเป็นเงนิค่าบาํรุง

สนันิบาตแห่งประเทศไทย 
35,000.00 35,000.00 32,000.00 32,000.00 35,000.00 1 คร ัง้ 

เพือ่จ่ายเป็นเงนิค่าบาํรุง

สนันิบาตแห่งประเทศไทย 

สาํนกัปลดัเทศบาล 

 

 

 


