
 

รายงาน 
การติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 
(รวมแกไข-เพิ่มเติม-เปลีย่นแปลง) 

 
 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖4 
(ตุลาคม 2563 - กันยายน  ๒๕๖4) 

 
 
 
 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

เทศบาลตําบลประโคนชัย 
 



คํานํา 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 ขอ ๒๙ ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
พัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน พรอม
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รวมถึงรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชน
ในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผย ภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปด
ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลประโคนชัย ไดดําเนินการ
ติดตามผลการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) รวมแกไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 ถึงกันยายน 2564) โดยใชการบันทึกขอมูลในระบบ     
สารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (e-Plan) และแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนเครื่องมือหลักในการติดตาม 
พรอมท้ังติดตามผลการเบิกจายงบประมาณโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

 
         เทศบาลตําบลประโคนชัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

           หนา 
 

คํานํา 
สารบัญ 
 

สวนท่ี ๑  บทนํา         
ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล     1 
วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล    2 
ประโยชนของการติดตามและประเมินผล     2 
องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล    3 
เครื่องมือการติดตามและประเมินผล     4 
 

สวนท่ี ๒  ผลการดําเนินโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 วิสัยทัศนของเทศบาลตําบลประโคนชัย     6 
 พันธกิจการพัฒนาของเทศบาลตําบลประโคนชัย    6 
 ยุทธศาสตรการพัฒนา       6 
 การวางแผนพัฒนา       7 
 การจัดทํางบประมาณ       8 
 การใชจายงบประมาณ       25 
 ตารางสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    34 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 โครงการท่ีไมไดดําเนินการพรอมเหตุผล     36 
 ผลการดําเนินงานอ่ืนๆ       50 

  

สวนท่ี 3  การประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน     59 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ภาคผนวก 

  - รายรับจริง-รายจายจริง เทศบาลตําบลประโคนชัย    65  
    ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  (ณ ๓0 กันยายน ๒๕๖4)    
  - รายรับจริง-รายจายจรงิ กิจการประปาเทศบาลตําบลประโคนชัย  68  

       ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  (ณ ๓0 กันยายน ๒๕๖4)   
  - ผลการดําเนินโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 , ๒๕63    69 
    และ 2564 (รายจายคางจาย) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



สวนท่ี  1 
บทนํา 

 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลประโคนชัย ไดดําเนินการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. ๒๕61 ขอ 28 และขอ ๒๙ โดยผูบริหารเทศบาลตําบลประโคนชัยไดแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลประโคนชัย เพ่ือทําหนาท่ีกําหนดแนวทาง 
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยมีงานวิเคราะหนโยบายและแผน กองยุทธศาสตร
และงบประมาณ ทําหนาท่ีดําเนินการติดตามเปนรายไตรมาส พรอมจัดทํารายงานสรุปผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน เสนอตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบล     
ประโคนชัยเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นตอผูบริหารเทศบาลตําบลประโคนชัย สภาเทศบาลตําบล        
ประโคนชัย และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลประโคนชัย พรอมท้ังประกาศผลใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบในท่ีเปดเผย ภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

 

ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม(Monitoring) และการประเมิน(Evaluation) เปนกระบวนการท่ีแตกตางกัน มีจุดหมาย
ไมเหมือนกัน แตกระบวนการท้ังสองมีความเก่ียวของสัมพันธกัน เม่ือนําแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยใหผูบริหารทองถ่ิน พนักงานเทศบาล 
พนกังานจาง สมาชิกสภาทองถ่ิน สามารถกํากับดูแล ทบทวน พัฒนางาน และพัฒนาทองถ่ินตามแผนงานโครงการได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จึงเปนการติดตามผลท่ีใหความสําคัญ  ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงานโครงการเพ่ือการพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินหรือกิจกรรมตางๆ ท่ีดําเนินการหรือไมไดดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีไดกําหนดไวหรือไม 
รวมท้ังงบประมาณในการดําเนินงาน 
  2. ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตางๆ ในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตรวจสอบ 
ดูวาแผนงานโครงการเพ่ือการพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรท้ังดานปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาท่ี
กําหนดไวหรือไมอยางไร 
  3. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไมเพียงใด มี
ปญหาอุปสรรคอะไรบาง ท้ังในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การดําเนินการตามแผนงานโครงการเพ่ือการ
พัฒนาทองถ่ิน และข้ันตอนตางๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
  4. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล เปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม ทําให
ทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะทําใหทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ทองถ่ิน โครงการกิจกรรมตางๆ ซ่ึงอาจเกิดจากผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ปลัด/รองปลัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหารระดับหัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการกอง บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
สภาพพ้ืนท่ีและผูมีสวนเก่ียวของ เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาใหเกิดความสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมในสงัคม ภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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  บทสรุปของความสําคัญก็คือ ในการไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอๆ ไปเพ่ือใหเกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากท่ีสุด และเม่ือพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองมีความ
สขุุมรอบคอบในการดําเนินการขยายโครงการ งานตางๆ ท่ีเปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิด
จุดแข็งนี้ และเม่ือพบปญหาและอุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหม่ัน รอโอกาสท่ีจะดําเนินการและตั้งม่ันอยางสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งท่ีเปนปญหาและอุปสรรค เม่ือพบจุดออนตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได 
ดําเนินการปรับปรุงใหดีข้ึน ตั้งรับใหม่ันเพ่ือรอโอกาส และสุดทายเม่ือมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวน
ไดเสียในองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดประโยชนเพ่ือดําเนินการขยายแผน โครงการ งานตางๆ พรอมการ
ปรับปรงุและเรงรีบดําเนินการ สิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยการ
ติดตามและประเมินผลซ่ึงสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน เปนไปตามเปาหมาย
วัตถุประสงคท่ีตั้งไวไดอยางดียิ่ง 

 

วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมุงคนหาแผนงาน โครงการท่ีไดดําเนินการไป
แลววาสิ่งใดควรดําเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดําเนินการตาม
โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีไมไดดําเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงได
กําหนดเปนวัตถุประสงคไดดังนี้ 
  1. เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงจะชวย
ตอบสนองภารกิจตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือใหทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายท่ีกําหนดไว สภาพ
ผลการดําเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจท่ีไดกําหนดไว 
  3. เ พื ่อเปนข อมูลสําหรับเร งร ัด  ปร ับปร ุง  แกไข  ขอบกพรองของการดําเน ินงาน 
โครงการ การยกเลิกโครงการท่ีไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  5. เพ่ือสรางความรับผิดชอบของผูบริหารทองถ่ิน ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับสํานัก/กอง
ทุกระดับขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะตองผลักดันใหการดําเนินการตามแผนงาน โครงการตางๆ เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค และใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเก่ียวของ ประชาชนใน
ชุมชนหรือสังคมสวนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จของปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง/ฝายตางๆ  
 

ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนท่ีสําคัญคือ การนําไปใชแกไขปญหาตางๆ ระหวางดําเนิน
โครงการ รองลงมาคือนําไปใชสําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต ประโยชนตางๆ แยกไดดังนี้ 
  1. ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตางๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน และการ
ดําเนินการตามโครงการซ่ึงจะทําใหวิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
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  2. ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตางๆ ตลอดจนปจจัยท่ีทําใหแผนพัฒนาทองถ่ิน และการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ินมีปญหา ทําใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ท้ังใน
ปจจุบันและอนาคต 
  3. ชวยใหการใชทรัพยากรตางๆ เกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพปญหา
ตางๆ ท่ีจะนําไปจัดทําเปนโครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลท่ีเปนจริง ทําให
ไดรับความเชือ่ถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตางๆ 
  5. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผู เก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน การจัดทําโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความสํานึกตอหนาท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหา ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผูบริหารทองถ่ิน ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับสํานัก/กอง/ฝายตางๆ 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ทองถ่ินใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอํานาจหนาท่ี นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดมาตรการตาง ๆ 
สําหรับการปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนได  
  7. ทําใหภารกิจตางๆ ของบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละคน แตละสํานัก/กอง/
ฝายตางๆ มีความสอดคลองกัน ประสานการทํางานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทําใหเปาหมายขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเกิดความสําเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ 
กิจกรรม งานตางๆ และประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความพึงพอใจเม่ือไดรับการบริการท่ีดี 

 
องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘  และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. ๒๕61  

ขอ ๒๘ ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  
ประกอบดวย 
  (1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 
  (๒) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
  (๓) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
  (๔) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
  (๕) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการ
อีกหนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ใหมีวาระอยูใน
ตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกก็ได 
  ขอ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
  (๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  (๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
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  (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอ
ผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผย ภายใน   
สิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา
สามสิบวัน  โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
  (๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
  ขอ ๓๐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือ
รวมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไดโดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 
  (๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางขอกําหนด ขอบขาย 
และรายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
  (๒) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบขาย และรายละเอียดของงาน 

(๓) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล 
(๔) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล 

รายงานผลการดําเนินการซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพ่ือ
ประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นตอผูบริหารทองถ่ิน 
  (๕) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบ
ในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตอง
ปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
 

เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
1. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม 

๒๕๕๙ กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการใหคะแนนแผนพัฒนา
ทองถ่ินตามเกณฑท่ีกําหนดไว ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการให
แลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวันท่ีประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  ตามรายการดังนี้ 
        ๑) การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) 
   2) การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) 

โดยมีคะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการ
พัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไมควรนอยกวารอยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 
  2. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดจัดทําเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไดแก 

แบบท่ี ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เปนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาทองถ่ิน โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกๆ ๓ เดือน เริ่ม
ตั้งแตสิ้นสุดการดําเนินงานในไตรมาสท่ี ๑ 
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แบบท่ี ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละ ๑ ครั้ง 
หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 

แบบท่ี ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในภาพรวม 

เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในภาพรวม  โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 

แบบท่ี ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในภาพรวม (แยกยุทธศาสตร) 

เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในภาพรวมแยกตามยุทธศาสตร โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
ปงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนท่ี  ๒ 
ผลการดําเนินโครงการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
วิสัยทัศนของเทศบาลตําบลประโคนชัย 

“สงเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจรุงเรือง เมืองนาอยู" 
 

พันธกิจการพัฒนาของเทศบาลตําบลประโคนชัย  มีดังนี้ 
๑. สงเสริมการศึกษา การกีฬา ทํานุบํารุงศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญา

ทองถ่ิน 
๒. พัฒนาคุณภาพชีวิต สรางอาชีพของประชาชน และจัดสวัสดิการชุมชน 
๓. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการในชุมชน 
๔. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาการบริหารจัดการองคกรไปสูเปาหมาย

ตามหลักธรรมาภิบาล 
๕. สงเสริมการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบรอย และบริหารจัดการสิ่งแวดลอม

ในชุมชน 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา   
เทศบาลตําบลประโคนชัยไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร  

ไว  ๗  ยุทธศาสตร  ดังนี้ 
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญา

ทองถ่ิน 
๑.๑ สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา การดําเนินงานในโรงเรียนและแหลงเรียนรู 
๑.๒ สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและศาสนสถาน 
๑.๓ สงเสริมสนับสนุนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
๑.๔ สงเสริมสนับสนุนการแขงขันกีฬาและการออกกําลังกาย 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๒.๑ กอสราง ปรับปรุง ถนน ซอย ทางเทา ทางระบายน้ํา ใหไดมาตรฐาน 
๒.๒ ปรับปรงุและขยายเขตระบบไฟฟาสาธารณะใหใชการไดดีและท่ัวถึง 
๒.๓ ปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการจราจร 
๒.๔ ติดตั้งและปรับปรุงปายตางๆ ในเขตเทศบาล 
๒.๕ พัฒนาระบบการผลิตน้ําประปาและขยายเขตบริการประชาชน 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๓.๑ สงเสริมการสรางจิตสํานึกและการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 
๓.๒ สงเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๓.๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชนใหถูกหลัก

สุขาภิบาล 
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 

๔.๑ สงเสริมสุขภาพและการบริการสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐาน 
๔.๒ สงเสริมคุณภาพชีวิตและการใหความรูดานสาธารณสุขแกประชาชน 
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๔.๓ สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนดานการสาธารณสุขในชุมชน 
๔.๔ สงเสริมการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาล 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
๕.๑ สงเสริมสนับสนนุการสรางอาชีพและเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน 
๕.๒ สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
๖.๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ครอบครัว ชุมชนใหเขมแข็งและสามารถพ่ึง 

ตนเองได  
๖.๒ สงเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการและใหการสงเคราะหประชาชน 
๖.๓ สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเด็ก เยาวชน และสตรี 
๖.๔ สงเสริมสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
๗.๑ สงเสริมสถาบันของชาติ และการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 
๗.๒ สงเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
๗.๓ จัดหาเครื่องมือเครื่องใช ปรับปรุงสถานท่ีปฏิบัติงานและการบริการประชาชน 

      ๗.๔ สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

การวางแผนพัฒนา   
     เทศบาลตําบลประโคนชัยจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) ตามกระบวนการ
ท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. ๒๕61 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม 
เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี กอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีท่ี
บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป  

เทศบาลตําบลประโคนชัยไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) ฉบับ
ทบทวน เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน ๒๕62 โดยกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(รวมแกไข-เพ่ิมเติม-เปลี่ยนแปลง)  จําแนกตามยุทธศาสตร  ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร 
ป พ.ศ. ๒๕๖4 

โครงการ งบประมาณ 
๑) ดานการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม  
ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

36 34,694,85๐.- 

๒) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 17 81,320,3๐๐.- 
๓) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 4 700,0๐๐.- 
๔) ดานสาธารณสุข 9 1,680,000.- 
๕) ดานเศรษฐกิจ 4 7,170,000.- 
๖) ดานสังคม 15 18,789,000.- 
๗) ดานการเมืองการบริหาร 21 22,817,000.- 

ครุภณัฑ 20 10,868,600.- 
รวม 126 178,039,750.- 
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การจัดทํางบประมาณ 

เทศบาลตําบลประโคนชัยไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 เม่ือวันท่ี 30 กันยายน ๒๕64 และโอนงบประมาณตั้งจายรายการใหม ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 (โอนเพ่ิม/โอนลดงบประมาณแลว)  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตรไดดังนี้ 

 
1. โครงการท่ีบรรจุอยูในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 จํานวน 76 โครงการ งบประมาณ 44,938,419.- บาท (โอนเพ่ิม 868,124.- บาท / โอนลด 
9,644,485.- บาท แลว)  แยกเปน 

๑.1 จายจากเงินรายไดจัดเก็บเอง  จํานวน 48 โครงการ งบประมาณ 2,421,763.- บาท 
(โอนเพ่ิม  500,000.- บาท / โอนลด  3,035,237.- บาท แลว)  ไดแก 

1) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง   
2) โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต   
3) โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา   
4) โครงการอัตลักษณประโคนชัย  

    5) โครงการสงนกักีฬาเทศบาลตําบลประโคนชยัรวมแขงขันกีฬา   
   6) โครงการจัดการแขงขันกีฬาเทศบาลตําบลประโคนชัย   
   7) โครงการประโคนชัยฮาลฟมาราธอน   
   8) โครงการสานสัมพันธปนสุขผูสูงอายุเทศบาลตําบลประโคนชัย   

9) โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝงและสงเสริมการอาน   
10) โครงการจัดหาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพประจําหอสมุดเทศบาล   
11) โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 
13) โครงการสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา   
14) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว   

 

ยุทธศาสตร 
เทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย โอนตั้งจายรายการใหม 

โครงการ  งบประมาณ โครงการ  งบประมาณ 

๑. ดานการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณ ีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

27 20,289,109.- 2 512,800.- 

๒. ดานโครงสรางพื้นฐาน 2 3,669,000.- 4 3,691,000.- 

๓. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 1 12,6๐๐.- - - 

๔. ดานสาธารณสุข 6 584,0๐๐.- 1 200,000.- 

๕. ดานเศรษฐกิจ 3 59,500.- - - 

๖. ดานสังคม  15 18,523,410.- - - 

๗. ดานการเมืองการบริหาร  15 570,800.- 1 177,800.- 

รวม 69 43,708,419.- 8 4,581,600.- 

ครุภัณฑ 7 1,230,000.- 7 1,518,100.- 

รวมทั้งสิ้น 76 44,938,419.- 15 6,099,700.- 
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15) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี   
16) โครงการจัดงานเฉลมิพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ   
17) โครงการวางทอเมนประปาถนนประโคนชัย - บานเขวา (จากสี่แยกไฟจราจรถึง

สดุเขตเทศบาลตําบลประโคนชัย)  (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2563) 
18) โครงการสรางจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอม   
19) โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข  
20) โครงการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข   
21) โครงการอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)   
22) โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา   
23) โครงการอบรมสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน   
24) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชมรมกุงจอมกระยาสารทประโคนชัย   
25) โครงการฝกอบรมการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
26) โครงการอบรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลประโคนชัย   
27) โครงการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว 
28) โครงการอบรมและสงเสริมพัฒนาสตรีเทศบาลตําบลประโคนชัย  
28) โครงการสรางความเขมแข็งแกสถาบันครอบครวั 
29) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน 
30) โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับสิทธิประโยชนแกผูพิการและผูปวยเอดส 
31) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูสูงอายแุละศึกษาดูงาน   
32) โครงการเสริมสรางคุณคาผูสูงวัยใสใจผูสูงอาย ุ  
33) โครงการสงเคราะหผูดอยโอกาส   
34) โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด   
35) โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล   
๓6) โครงการจัดงานวันเทศบาล   
๓7) โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพการปฏิบัติงาน   
๓8) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสภาเทศบาล   
39) โครงการปรับปรุงขอมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน   
40) โครงการเวทีประชาคมจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล   
41) โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน   
42) โครงการจัดทําแผนชุมชน   
43) โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภยัฝายพลเรือนเทศบาลตําบลประโคนชยั   
44) โครงการฝกอบรมการปองกันและระงับอัคคีภัยเบื้องตน  
๔5) โครงการฝกซอมแผนปองกันและระงับอัคคีภัย   
๔6) โครงการจดักิจกรรมวัน อปพร.   
๔7) โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล   
48) โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาลตําบลประโคนชัย 

(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2563) 
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และครุภัณฑ  จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 1,167,500.- บาท (โอนเพ่ิม  
50,000.- บาท แลว)  ไดแก 

1) โครงการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู 
2) โครงการจัดซ้ือเครื่องปอนคลอรนี (โพสคลอรีนและพรีคลอรีน) จํานวน ๒ ชุด 
3) โครงการจัดซ้ือใบพัดหอยโขงเครื่องสูบน้ํา ขนาด ๑๐๐ แรงมา จํานวน ๓ เครื่อง  

และขนาด ๒๕ แรงมา จํานวน ๒ เครื่อง 
1.๒ จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  จํานวน 15 โครงการ งบประมาณ 6,292,856.- บาท 

(โอนเพ่ิม  225,124.- บาท / โอนลด  1,709,248.- บาท แลว)  ไดแก 
1) โครงการจัดงานประเพณีข้ึนเขาพนมรุง   
2) โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดทําตนเทียน ขบวนแห และรูปสัตวประจําป 

งานประเพณีแหเทียนพรรษา   
3) โครงการจัดงานเทศกาลขาวมะลิหอม ปลาจอมกุง ชมทุงนกประโคนชัย   
4) โครงการสงเสริมการทองเท่ียว “มหศัจรรยทองเท่ียวบุรีรัมย”   

    5) โครงการสงเสรมิการแขงขันกีฬาอําเภอประโคนชัย 
6) โครงการแขงขันกีฬาสีภายในโรงเรียน   
7) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา   

    8) โครงการสนับสนุนปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน   
9) โครงการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร และบวชศีลจาริณีภาคฤดูรอน   
10) โครงการสงเสรมิงานรัฐพิธีและงานสําคัญทางราชการ   
11) โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทติกคอนกรีต พรอมรางระบายน้ํา 

คสล. ถนนอํานวยกิจ จากสี่แยกประโคนชัย-บานกรวด ถึงสี่แยกประโคนชยั 
12) โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลประโคนชัย   
13) โครงการจัดหารายไดเพ่ือจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและใหความชวยเหลือประชาชน 
14) โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด   
15) โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน   
และครุภัณฑ  จํานวน 4 โครงการ งบประมาณ 62,500.- บาท (โอนลด 

4,900,000.- บาท แลว)  ไดแก 
1) โครงการจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายกลางแจง จํานวน 1 ชุด  
2) โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรออลอินวัน สําหรับงานสํานักงานจอขนาด    

ไมนอยกวา 21 นิ้ว จํานวน ๒ เครื่อง 
3) โครงการจัดซ้ือเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 3 เครื่อง (กองสาธารณสุขฯ)  
4) โครงการจัดซ้ือรถตักหนาขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ จํานวน ๑ คัน พรอมหัว

เจาะกระแทก จํานวน ๑ ชุด  (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2563) 
1.๓ จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปแบบมีวัตถุประสงค  จํานวน 6 โครงการ งบประมาณ 

34,993,800.- บาท  (โอนเพ่ิม  93,000.- บาท แลว)  ไดแก 
   ๑) โครงการจัดหาอาหารกลางวัน   

๒) โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)   
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3) โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชมุชน   
4) โครงการสนับสนนุการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอาย ุ  
5) โครงการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ   
6) โครงการสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส   
 

2. โครงการท่ีไมไดบรรจุอยูในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 (ตั้งจายรายการใหม) จํานวน 15 โครงการ งบประมาณ 6,099,700.- บาท  แยกเปน 

2.1 จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  จํานวน 8 โครงการ  งบประมาณ  4,581,600.- บาท ไดแก 
   1) โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลชิงถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกลาเจาอยูหัว “ภูพานราชนิเวศน” (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2562) 

2) โครงการปรับปรุงอาคารหอสมุดเทศบาลตําบลประโคนชัย  (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 
1/2564) 

3) โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต(Overlay) ถนนรอบตลาดสด
เทศบาลตําบลประโคนชัย  (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2562) 

4) โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมทอระบายน้ําและบอพัก ซอยอันดามัน หมูท่ี 7 
(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2564) 

5) โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต (Overlay) พรอมบอพัก ถนน 
ศาสณะอนุรักษ  (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2564) 

6) โครงการกอสรางอาคารทางเชื่อมภายในโรงเรียนเทศบาลตําบลประโคนชัย 
(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2564) 

7) โครงการจัดหาเครื่องมือในการตรวจโรค และอุปกรณทางการแพทยกรณีติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และโรคอ่ืนๆ  (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3/2564) 

8) โครงการปรับปรุงหลังคาโรงจอดรถบริเวณหลังสํานักงานเทศบาลตําบลประโคนชยั 
   และครุภัณฑ  จํานวน  7  โครงการ  งบประมาณ  1,518,100.- บาท  ไดแก 

1) โครงการจัดซ้ือโตะนักเรียนและเกาอ้ีนักเรียน  จํานวน ๖๐ ชุด 
2) โครงการจัดซ้ือเกาอ้ีโครงสรางเหล็ก ท่ีนั่งและพนักพิงบุหนังหรือผา จํานวน 100 

ตัว  (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2562) 
3) โครงการจัดซ้ือเครื่องสกัดคอนกรีต ขนาด 30 มม. กําลังไฟฟาไมนอยกวา 1,510 

วัตต  อัตราเจาะกระแทกไมนอยกวา 1,450 ครั้งตอนาที  จํานวน 1 เครื่อง  (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2562) 
4) โครงการจัดซ้ือเครื่องตัดพลาสมา ขนาด 60A ตัดโลหะได หนา 12 - 20 มม. 

จํานวน 1 เครื่อง  (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2562) 
5) โครงการจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 

2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 
คัน  (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2564) 

6) โครงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงประจํารถประชาสัมพันธพรอมคาติดตั้ง (เพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี 1/2564) 

7) โครงการจัดซ้ือรถกระเชาแบบเสา ทําดวยอลูมิเนียม ทํางานท่ีความสูง 10 ม.
ขนาดกระเชาสูง 8 ม. รับน้ําหนักยก 120 กก. จํานวน 1 คัน  (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2564) 
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รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลตําบลประโคนชัย  มีดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร โครงการ  งบประมาณ 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค ผลผลิต 

๑. ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา    
ดานการศึกษา กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณ ีและ 
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

1.วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท 
สมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

90,๐๐๐.- 
 
กองการศึกษา เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนม 
พรรษาพระบาทสมเด็ จพระว ชิร เกล า
เจาอยูหัว 

๒. 2. วันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็
พระนางเจาฯ พระบรมราชินี 

48,124.- 
(โอนลด 41,876.-) 

กองการศึกษา เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจาฯ พระบรมราชินี 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนม 
พรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี 

๓. 3. จัดงานเฉลิมพระเกียรตสิถาบัน
พระมหากษัตริยและพระบรมวงศา 
นุวงศ 

37,529.- 
(โอนลด 52,471.-) 

 

กองการศึกษา เพ่ือเฉลิมพระเกียรตสิถาบันพระมหา 
กษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 

กิจกรรมเฉลมิพระเกียรต ิ

๔. 4. สงเสริมงานรัฐพิธีและงานสําคญั
ทางราชการ 

๑๐,๐๐๐.- กองการศึกษา เพ่ือสนับสนุนงบประมาณใหท่ีทํา
การปกครองอําเภอประโคนชัย 
ดําเนินกิจกรรม 

วันปยมหาราช /วันเฉลมิพระชนมพรรษา  
28 กรกฎาคม , 3 มิถุนายน , 12 สิงหาคม  
/ วันคลายวันสวรรคต ร.9 ฯลฯ 

5. 5. จัดงานวันเด็กแหงชาติ (โอนลด 100,000.-) กองการศึกษา เพ่ือสงเสริมใหทุกองคกรไดเห็น
ความสําคญัของเด็ก 

งานวันเด็กแหงชาติ 

6. 6. จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝงและ
สงเสริมการอาน 

(โอนลด 12,000.-) กองการศึกษา เพ่ือสงเสริมทักษะการพูดอานเขียน
ภาษาอังกฤษ 

แขงขันตอบปญหาภาษาอังกฤษ 

(โอนลด 13,000.-) เพ่ือสงเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร แขงขันตอบปญหาวิทยาศาสตร 

(โอนลด 15,000.-) เพ่ือสงเสริมทักษะทางศิลปะ ประกวดวาดภาพระบายส ี

8,800.- 
(โอนลด 7,200.-) 

เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห
ทางคณิตศาสตร 

แขงขันคณิตศาสตรคดิสนุก 

(โอนลด 16,000.-) เพ่ือสงเสริมทักษะการพูดอานเขียน
ภาษาไทย 

แขงขันตอบปญหาภาษาไทย 
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ยุทธศาสตร โครงการ  งบประมาณ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ผลผลิต 

7. ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา    
ดานการศึกษา กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณ ีและ  
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

7. สนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  

2,492,856.- 
(โอนเพ่ิม 225,124.- 
/ โอนลด 193,248.-) 

กองการศึกษา เพ่ือสงเสริมศักยภาพการจัดการ 
ศึกษาโรงเรียนเทศบาลตําบล 
ประโคนชัย 

คาพัฒนาการจัดการศึกษา คาพัฒนาครู
ผูดูแลเด็ก คาเงินรายหัวนักเรียน แบบเรียน
และสิง่พิมพ ฯลฯ 

8. 8. สนับสนุนปจจัยพ้ืนฐาน
สําหรับนักเรียนยากจน  

9,000.- 
 

กองการศึกษา เ พ่ือสนับสนุนปจจัยพ้ืนฐานท่ี
จําเปนตอการดํารงชีวิตสําหรับ
นักเรียนยากจน 

นักเรียนยากจนของโรงเรียนเทศบาลตําบล
ประโคนชัย 

9. 9.จัดหาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ
ประจําหอสมุดเทศบาล 

9๐,๐๐๐.- 
 

กองการศึกษา เพ่ือใหประชาชนมีหนังสือเลือก
อานหลากหลาย 

หนังสอื หนังสือพิมพ วารสาร และสิ่งพิมพ
อ่ืนๆ 

10 10. จัดหาอาหารกลางวัน 5,180,0๐๐.- กองการศึกษา เ พ่ือจัดหาอาหารกลาง วันให
นักเรยีนรับประทาน 200 วัน 

อาหารกลางวัน รร.อนุบาลประโคนชัย 

4,700,000.- อาหารกลางวัน รร.ประโคนชัยวิทยา 

1,060,000.- อาหารกลางวัน รร.วัดแจงฯ 

11 11. จัดหาอาหารเสริม (นม) ๕,862,80๐.- 
(โอนเพ่ิม 93,000.-) 

 
 

กองการศึกษา เพ่ือใหนักเรียนสังกัด สพป.บร.๒ 
ในเขตเทศบาล ๓ โรง และ รร.
เทศบาลตําบลประโคนชัย  มี
อาหารเสริม(นม) รบัประทาน 

นมพาสเจอรไรส(รสจืด) ชนิดถุง ขนาด 
๒๐๐ ซี.ซี. และนมยู.เอช.ที.(รสจืด) ชนิด
กลอง ๒๐๐ ซี.ซี 

12 12. สงเสริมการแขงขันกีฬา
อําเภอประโคนชัย  

(โอนลด 
15,000.-) 

กองการศึกษา เ พ่ือสนับสนุนงบประมาณให      
ท่ีทําการปกครอง อ.ประโคนชัย
จัดการแขงขันกีฬา 

กีฬาฟุตบอลประเพณีจังหวัดบุรีรัมยชิงถวย
พระราชทานพระบาทสมเด็จฯ พระวชิร
เกลาเจาอยูหัว 

3๐,๐๐๐.- กีฬา ชิงถ วยพระราชทานกรมสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ “ประโคนชัยเกมส” 

13 ๑3. สงนักกีฬาเทศบาลตําบล 
ประโคนชัยรวมแขงขันกีฬา 

(โอนลด 
180,000.-) 

กองการศึกษา เพ่ือสรางความสามัคคีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอําเภอ 
ประโคนชัย 

กีฬาชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
ประโคนชัยเกมส  
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ยุทธศาสตร โครงการ  งบประมาณ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ผลผลิต 

14 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา    
ดานการศึกษา กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณ ีและ  
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

14. สานสัมพันธปนสุขผูสูงอายุ
เทศบาลตําบลประโคนชัย 

(โอนลด 
30,000.-) 

กองสวัสดิการ
สงัคม 

เ พ่ือสงเสริมใหผูสูงอายุไดออก
กําลังกายรวมกัน 

แขงขันกีฬาสีของผูสูงอายุโรงเรียนปนสุข
เทศบาลตาํบลประโคนชัย 

15 15. แขงขันกีฬาฟุตบอลชิงถวย
พระราชทานพระบาทสมเด็จฯ 
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว “ภูพาน
ราชนิเวศน”  (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 
1/2562) 

15,000.- 
(ตัง้จาย

รายการใหม) 

กองการศึกษา เพ่ือเปนตัวแทนทีมฟุตบอลจังหวัด
บุรีรัมยเขารวมการแขงขันฟุตบอล
ชิงถวยพระราชทานฯ  
“ภูพานราชนิเวศน” 

อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอประโคนชัย 
สงนักกีฬาและเจาหนาท่ีประจําทีมเปน
ตัวแทนทีมฟุตบอลจังหวัดบุรีรัมย 

16 ๑6. จดัการแขงขันกีฬาเทศบาล
ตําบลประโคนชัย 

(โอนลด 
40,000.-) 

กองการศึกษา เพ่ือสงเสริมใหประชาชนไดออก 
กําลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง  

แขงขันกีฬาเปตอง 

(โอนลด 
100,000.-) 

แขงขันกีฬาฟุตบอลประเพณี 7 คน 

40,000.- แขงขันกีฬาบาสเกตบอล 

40,000.- แขงขันกีฬาเซปคตะกรอ 

(โอนลด 
100,000.-) 

แขงขันกีฬาฟุตซอล 

17 ๑7. แขงขันกีฬาสีภายใน 30,๐๐๐.- กองการศึกษา เ พ่ือส นับสนุนงบประมาณให
โรงเรียนในเขตเทศบาลจัดการ
แขงขันกีฬาสภีายใน 

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 

30,000.- โรงเรียนเมอืงตลุงพิทยาสรรพ 

20,000.- โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 

20,000.- โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 

20,000.- โรงเรียนวัดแจงฯ 

18 18.ประโคนชัยฮาลฟ มาราธอน (โอนลด 
80,000.-) 

กองการศึกษา เพ่ือสงเสริมใหประชาชนไดออก 
กําลังกาย 

ฮาลฟมาราธอน ฟนรัน มินิมาราธอน 

 



-15- 
 

 
ยุทธศาสตร โครงการ  งบประมาณ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ผลผลิต 

19 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา    
ดานการศึกษา กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณ ีและ  
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

19. สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา (โอนลด 
15,000.-) 

กองการศึกษา เพ่ือสงเสริมใหประชาชนไดรวมกิจกรรม
ในวันสําคัญทางศาสนา 

วันออกพรรษา วันข้ึนปใหม วันมาฆบูชา  
วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา  

20 20. จดัพิธีบรรพชาอุปสมบทพระ 
ภิกษุ สามเณร และบวชศลีจารณิี
ภาคฤดูรอน 

10,000.- 
(โอนลด 

50,000.-) 

กองการศึกษา เพ่ือสนับสนุนงบประมาณใหวัดกลางจัด
พิธีบรรพชาอุปสมบทเพ่ือเสรมิสราง
คุณธรรมจริยธรรมใหแกเยาวชนและ
ประชาชน 

พระภิกษุ สามเณร และบวชศีลจาริณ ี
ภาคฤดูรอน 

21 21. จัดงานประเพณีลอยกระทง 86,0๐๐.- 
(โอนลด 

94,000.-) 

กองการศึกษา เพ่ืออนุรักษและสืบสานประเพณีลอย
กระทง 

กิจกรรมตางๆ งานประเพณลีอยกระทง 

22 22. จัดงานประเพณีสงกรานต (โอนลด 
130,000.-) 

กองการศึกษา เ พ่ื ออ นุ รั กษ และสื บสานประ เพณี
สงกรานต 

กิจกรรมตางๆ งานประเพณสีงกรานต 

23 23.จัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา 4,00๐.- 
(โอนลด 

196,000.-) 

กองการศึกษา เ พ่ืออนุรักษและสืบสานประเพณีแห
เทียนพรรษา 

กิจกรรมตางๆ งานประเพณีแหเทียน
พรรษา 

24 24. สนับสนุนงบประมาณการจัด 
ทําตนเทียน ขบวนแห และรูปสตัว
ประจําป งานประเพณแีหเทียน
พรรษา 

370,000.- 
(โอนลด 

350,000.-) 

กองการศึกษา เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ในการสืบสานประเพณีแหเทียนพรรษา
ประโคนชัย และสงเสริมการทองเท่ียว 

อุดหนุนงบประมาณใหชุมชนในเขต
เทศบาลตาํบลประโคนชัยจัดทําตนเทียน 
ขบวนแห และรูปสัตวประจําป 

25 25. จัดงานประเพณีข้ึนเขาพนมรุง (โอนลด 
20,000.-) 

กองการศกึษา เพ่ือสนับสนุนงบประมาณใหท่ีทําการ
ปกครองจังหวัดบุรีรมัยดาํเนินกิจกรรมสบื
สานประเพณีขอมโบราณ และสงเสริมกา
ทองเท่ียวอารยธรรมขอม 

งานประเพณีข้ึนเขาพนมรุง ณ อุทยาน
ประวัติศาสตรพนมรุง 
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ยุทธศาสตร โครงการ  งบประมาณ 

หนวยงาน 
ทีรั่บผิดชอบ 

วัตถุประสงค ผลผลิต 

26 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา    
ดานการศึกษา กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณ ีและ  
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

26. สงเสริมการทองเท่ียว 
“มหัศจรรยทองเท่ียวบุรีรัมย” 

(โอนลด 
20,000.-) 

กองการศึกษา เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาค
สวนในการสงเสริมการทองเท่ียวใน
รปูแบบใหม 

อุดหนุนท่ีทําการปกครอง อ.ประโคนชัย 
จัดงานประเพณีทองเท่ียวปราสาทเมืองต่ํา 
ตามรอยอารยธรรมขอม 

27 ๒7. จัดงานเทศกาลขาวมะลิหอม  
ปลาจอมกุง ชมทุงนกประโคนชัย 

(โอนลด 
30,000.-) 

กองการศึกษา เพ่ือสนับสนุนงบประมาณใหท่ีทําการ
ปกครองอําเภอประโคนชัยดําเนิน
กิจกรรมสนับสนุนสินคา ภูมิปญญา
ทองถ่ิน และสงเสรมิการทองเท่ียวประ
โคนชัย 

งานเทศกาลขาวมะลิหอม ปลาจอมกุง  
ชมทุงนกประโคนชัย 

28 28. ปรับปรุงอาคารหอสมุดเทศบาล
ตําบลประโคนชัย  ( เ พ่ิมเติม ฉบับ ท่ี 
1/2564) 

497,000.- 
(ตัง้จาย 

รายการใหม) 

กองการศึกษา    เพ่ือปรับปรุงหลังคา  ฝาเพดาน  
   พ้ืนผิวอาคาร และระบบไฟฟา  

 

  ถอนวัสดุมุงหลังคา/ฝาเพดานเดมิ ติดตั้ง  
  หลังคาเหล็กรีดลอน (metal sheet) , ฝา  
  เพดานยิบซั่มบอรด , ปรับพ้ืนผิวคอนกรตี    
  โคมไฟรางคูพรอมหลอดฟลูออเรสเซนต    
  และเดินสายไฟ 

29 29. อัตลักษณประโคนชัย (โอนลด 
30,000.-) 

กองยุทธศาสตร 
และงบประมาณ 

เพ่ือสงเสริมการถายภาพงานประเพณี
แหเทียนพรรษาอําเภอประโคนชัย 

ภาพถายงานประเพณีแหเทียนพรรษา
อําเภอประโคนชัย 

30 2. ยุทธศาสตรการพัฒนา    
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

  1. วางทอเมนประปาถนนประโคนชัย -      
  บานเขวา (จากสี่แยกไฟจราจรถึงสุดเขต   
  เทศบาลตําบลประโคนชัย)  
  (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2563) 

700,0๐๐.- 
 

กองการประปา   เพ่ือลดปญหาแรงดันนํ้าประปา 
  ไหลเบา 

  ทอเมนประปา PVC ขนาด Ø 4 น้ิว ช้ัน    
  8.5 ชนิดหัวระฆัง จํานวน 129 ทอน  
  ยาว 774 ม. พรอมประตนํู้าฝงดินเหล็ก  
 หลอ Ø 4 น้ิว และอุปกรณอ่ืนๆ 

31  2. กอสรางอาคารทางเช่ือมภายใน
โรงเรียนเทศบาลตําบลประโคนชัย  
 (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2564) 

460,000.- 
(ตัง้จาย 

รายการใหม) 

กองการศึกษา   เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับครูและ    
  นักเรียนในการทํากิจกรรมระหวาง 
อาคาร 

  อาคารทางเช่ือมขนาดกวาง 6.00 ม. ยาว    
  14.00 ม. หรือคิดเปนพ้ืนท่ีใชสอยอาคาร   
  84 ตร.ม. 
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ยุทธศาสตร โครงการ  งบประมาณ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ผลผลิต 

32 2. ยุทธศาสตรการพัฒนา    
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

  3. ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทติก 
  คอนกรีต พรอมรางระบายนํ้า คสล.  
  ถนนอํานวยกิจ จากสี่แยกประโคนชัย- 
  บานกรวด ถึงสี่แยกประโคนชัย 

2,969,0๐๐.- 
(โอนลด 

1,031,000.-) 

กองชาง   เพ่ือปรับปรุงใหผิว
ราจร และราง 

  ระบายนํ้ามสีภาพท่ีดข้ึีน 

ผิวจราจรพาราแอสฟลทติกคอนกรีต หนา ๐.0๕ ม. 
กวางเฉลี่ย 5.30-9.00 ม. ยาว ๖๘4 ม. หรือคิดเปน
พ้ืนท่ีไมนอยกวา ๔,473 ตร.ม. และรางระบายนํ้า 
คสล. กวาง 0.50 ม. ยาว 70 ม. 

33   4. ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลต 
  คอนกรีต (Overlay) ถนนรอบตลาดสด  
  เทศบาลตําบลประโคนชัย  
  (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2562) 

1,700,000.- 
(ตัง้จาย 

รายการใหม) 

กองชาง   เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
  ในการคมนาคม  
 
 

  ผวิจราจรพาราแอสฟลตคอนกรตี หนาเฉลี่ย 0.05 ม.   
  กวางเฉลี่ย 2.6 - 10 ม. ยาว 464 ม. คิดเปนพ้ืนท่ี 

  ผิวจราจรไมนอยกวา 2,965 ตร.ม. 

34 5. กอสรางถนน คสล. พรอมทอระบายนํ้า 
และบอพัก ซอยอันดามัน หมูท่ี 7 
(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2564) 

960,000.- 
(ตัง้จาย 

รายการใหม) 

กองชาง   เพ่ือใหการคมนาคม 
สะดวก 

  ผิวจราจร คสล.กวางเฉลี่ย 5.00 - 5.50 ม. ยาว  
  139 ม. หนา 0.15 ม. หรือคดิเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา   
  754.50 ตร.ม. (รวมบอพัก) ทอ คสล. Ø 0.60 ม.  
  ยาว 125 ม. บอพัก ขนาด 1.30 x 1.10 ม.  
  (ฝาเหล็ก) จํานวน 14 บอ 

35   6. ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลต 
 คอนกรีต (Overlay) พรอมบอพัก ถนน  
 ศาสณะอนุรักษ (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2564) 

571,000.- 
(ตัง้จาย 

รายการใหม) 

กองชาง   เพ่ือปรับปรุงใหผิว 
  จราจรมสีภาพท่ีดีข้ึน 
 

  - ผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต หนา ๐.0๕ ม.  
  กวางเฉลี่ย 3.40 - 4.30 ม. ยาว 155 ม. หรือคดิ 
  เปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา 500 ตร.ม. 
  - ปรับปรุงบอพัก คสล. เดมิ ขนาด 1.10 x 1.10 ม.  
  (ฝาเหล็ก) จาํนวน 20 บอ 

36 3. ยุทธศาสตรการพัฒนา    
ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

1. สรางจิตสาํนึกในการรกัษาสิ่งแวดลอม 12,600.- 
(โอนลด 

87,400.-) 

กองสาธารณสุข 
และสิง่แวดลอม 

เพ่ือสรางจิตสํานึกให
ประชาชนมีสวนรวมใน
การรักษาสิง่แวดลอม 

สิ่งแวดลอมในเขตเทศบาล 

37 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา    
ดานการสาธารณสุข 

 1. พระราชดําริดานสาธารณสขุ   
  

200,0๐๐.- กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 

เพ่ือขับเคลื่อนโครงการ
พระราช ดําริท่ีเก่ียวของ
กับงานดานสาธารณสุข 

โครงการพระราชดาํริดานสาธารณสุข ตามมต ิ
ท่ีประชุมประชาคมอยางนอย 3 โครงการ 
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ยุทธศาสตร โครงการ  งบประมาณ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ผลผลิต 

38 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา    
ดานการสาธารณสุข 

 2. สนับสนุนกองทุนหลกัประกัน
สุขภาพเทศบาลตําบลประโคนชัย 

240,0๐๐.- กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 

เพ่ือสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
ของกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ
เทศบาลตาํบลประโคนชัย 

กิจกรรมตางๆ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตาํบลประโคนชัย 

39  3. พัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข 2,000.- 
(โอนลด  

78,000.-) 

กองสาธารณสุข 
และสิง่แวดลอม 

เพ่ืออบรมใหความรูทางดาน
สาธารณสุข 

กลุมผูประกอบการงานสุขาภบิาลอาหาร , 
กลุมดานสงเสริมสุขภาพ และกลุมเสี่ยง  

40  4. พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานใน 
 ชุมชน 

120,000.- 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน 

1) การพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข  
2) การแกไขปญหาสาธารณสุข  
3) การจัดบริการสุขภาพเบ้ืองตนในศูนย 
ศสมช. (16 ชุมชนๆ ละ 7,500.-) 

41  5. อบรมและศกึษาดงูาน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาํ
หมูบาน (อสม.) 

2,000.- 
(โอนลด  

248,000.-) 

กองสาธารณสุข
และสิง่แวดลอม 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพการ
ดําเนินงานดานสาธารณสุขใหแก 
อสม. 

อสม.เทศบาลตําบลประโคนชัย 

42  6. สตัวปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา  

20,000.- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

1. เพ่ือสํารวจขอมลูจํานวนสัตว
และข้ึนทะเบียนสตัว 
2. เพ่ือฉีดวัคซีนปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา 

สํารวจขอมลูประชากรสุนัข/แมวท่ีมีเจาของ 
และไมมีเจาของในเขตเทศบาล ปละ 2 ครั้ง  
คาตอบแทนผูปฏิบัติงานตัวละ 3 บาทตอครั้ง 
คาดําเนินการฉีดวัคซีน ตัวละ 30 บาท 

43  7. จัดหาเครื่องมือในการตรวจโรค 
และอุปกรณทางการแพทยกรณีตดิ 
เช้ือไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) 
และโรคอ่ืนๆ  
(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3/2564) 

200,0๐๐.- 
(ตัง้จาย 

รายการใหม) 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

 เพ่ือจัดหาเวชภณัฑและวัสด ุ
 ทางการแพทยใหเพียงพอและ  
 พรอมตอการใชงาน 

 - อุดหนุนโรงพยาบาลประโคนชัย 
 - เครื่องมือในการตรวจโรคและอุปกรณการ  
 แพทยกรณโีรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019  
 (COVID-19) และโรคอ่ืนๆ 
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ยุทธศาสตร โครงการ  งบประมาณ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 
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44 5. ยุทธศาสตรการพัฒนา    
ดานเศรษฐกิจ 

1.อบรมสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน (โอนลด 
40,000.-) 

กองสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือสงเสรมิการสรางงานและเพ่ิม
รายไดใหแกประชาชน 

ประชาชนท่ีมีความสนใจ 

45 2. อบรมพัฒนาศักยภาพชมรมกุงจอม
กระยาสารทประโคนชัย 

19,500.- 
(โอนลด 

30,500.-) 

กองสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือสงเสริมการพัฒนาคณุภาพสินคา 
และการบรหิารจัดการชมรมใหมี
ประสิทธิภาพ  

สมาชิกชมรมกุงจอมกระยาสารท 
ประโคนชัย 

46 3. ฝกอบรมการเกษตรตามแนวทฤษฎี
ใหม โดยยดึปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

40,000.- 
 

กองสวัสดิการ
สงัคม 

เพ่ือสงเสริมความรูในการทําเกษตร
ทฤษฎีใหม 

เกษตรกรหรือผูท่ีมีความสนใจ 

47 ๖. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสังคม 

1. อบรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
ตําบลประโคนชัย 

(โอนลด 
100,000.-) 

กองสวัสดกิาร
สังคม 

เพ่ือเปนตัวแทนเด็กและเยาวชนในการ
ประสานความรวมมือกับหนวยงาน
องคกรตางๆ  

เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล 

48 2. อบรมและสงเสริมพัฒนาสตรี
เทศบาลตาํบลประโคนชัย 

(โอนลด 
100,000.-) 

กองสวัสดิการ
สงัคม 

เพ่ือสงเสริมการเพ่ิมศักยภาพการ
ดําเนินกิจกรรมของสตรีเทศบาล 

กลุมสตรเีทศบาลตําบลประโคนชัย 

49 3. สรางความเขมแข็งแกสถาบัน
ครอบครัว 

(โอนลด 
15,000.-) 

กองสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือสงเสริมการพัฒนาสถาบัน
ครอบครัวใหมีความอบอุน 

ตัวแทนครอบครัวในชุมชน 

50 4. ปองกันและแกไขปญหาความ
รุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลใน
ครอบครวั 

(โอนลด 
10,000.-) 

กองสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือสงเสริมการใหความคุมครอง 
แกผูท่ีตกเปนเหยื่อของการกระทําความ
รนุแรง 

เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 

51 5. อบรมพัฒนาศักยภาพคณะทํางาน
ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน 

(โอนลด 
10,000.-) 

กองสวัสดิการ
สงัคม 

เพ่ือสงเสริมการพัฒนาศักยภาพคณะ 
ทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน 

คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน 

52  6. อบรมใหความรูเก่ียวกับสิทธิ
ประโยชนแกผูพิการและผูปวยเอดส  

20,000.- กองสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือใหผูพิการและผูปวยเอดสมีความรู 
ความเขาใจในสิทธิประโยชนท่ีพึงไดรับ 
 

ผูพิการและผูปวยเอดส 
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ยุทธศาสตร โครงการ  งบประมาณ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ผลผลิต 

53 ๖. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสังคม 

7. อบรมพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ
และศึกษาดูงาน 

42,410.- 
(โอนลด 107,590.-) 

กองสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือสงเสรมิใหผูสูงอายุดํารงชีวิตในสังคม
ไดอยางมีความสุข 

ผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบล 
ประโคนชัย 

54 8. เสริมสรางคุณคาผูสูงวัยใสใจ
ผูสูงอายุ 

(โอนลด 40,000.-) กองสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือสงเสริมใหผูสูงอายุรูสึกถึงคุณคาของ
ตนเอง 

ผูสูงอายใุนเขตเทศบาลตําบล 
ประโคนชัย 

55 9. สงเคราะหผูดอยโอกาส 340,00๐.- 
(โอนเพ่ิม 300,000.-) 

กองสวัสดกิาร
สงัคม 

เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนเบ้ืองตนใหแก
ผูดอยโอกาส 

ผูดอยโอกาสในเขตเทศบาล  
ตําบลประโคนชัย 

56 10.สนับสนุนการสรางหลักประกัน
ดานรายไดแกผูสูงอาย ุ

13,793,000.- กองสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือรองรับการจดัสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ
ตามหลกัเกณฑท่ีกําหนด  

ผูสงูอายุในเขตเทศบาลตําบล 
ประโคนชัย 

57 11. สนับสนุนสวัสดิการทางสังคม
ใหแกผูพิการและทุพพลภาพ  

4,242,000.- กองสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือรองรับการจดัสวัสดิการใหแกคน
พิการตามหลกัเกณฑท่ีกําหนด  

ผูพิการในเขตเทศบาลตําบล 
ประโคนชัย 

58 12. สนับสนุนการสงเคราะหเบ้ีย 
ยังชีพผูปวยเอดส  

36,000.- กองสวัสดิการ
สงัคม 

เพ่ือรองรบัการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวย
เอดสตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 

ผูปวยเอดสท่ีแสดงตนขอรับเบ้ีย
ยังชีพ 

59 13. จดัหารายไดเพ่ือจดักิจกรรม 
สาธารณกุศลและใหความชวย 
เหลือประชาชน 

๒๐,๐๐๐.- กองสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือสนับสนุนงบประมาณสาํนักงานเหลา 
กาชาดจังหวัดบุรรีัมย ดําเนินกิจกรรม 
สาธารณกุศลตามภารกิจ 

ประชาชนท่ีไดรบัความเดือดรอน
จากปญหาทางสังคมและผูประสบ
สาธารณภัย 

60 14. รณรงคปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิ 

20,000.- 
(โอนลด 60,000.-) 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 

เพ่ือสงเสริมการปองกันและแกไขปญหา 
ยาเสพตดิ 

กลุมเสี่ยงและประชาชนในเขต
เทศบาล 

61 15. ปองกันและแกไขปญหา 
ยาเสพตดิ 

๑๐,๐๐๐.- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

เพ่ือสนับสนุนงบประมาณใหท่ีทําการ
ปกครองอําเภอประโคนชัยดําเนิน
กิจกรรม 

ประชาชนกลุมเสี่ยงในพ้ืนท่ี  
อําเภอประโคนชัย 

62 
 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการเมืองการบริหาร 

1.เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรสภาเทศบาล 

(โอนลด  
100,000.-) 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในกฎหมายท่ี
เก่ียวของ 

ประธานสภา รองประธานสภา 
สมาชิกสภา และเลขานุการสภา 
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63 7. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการเมอืงการบรหิาร 

2. ศูนยปฏิบัติการรวมในการ 
ชวยเหลือประชาชนขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน 

12,000.- สํานักปลดั 
เทศบาล 

เพ่ือเปนสถานท่ีกลางในการประสานงาน
ใหความชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอประโคนชัย 

ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลอื
ประชาชนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ณ ท่ีวาการอําเภอประโคนชัย 

64 3. เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

400,000.- 
(โอนเพ่ิม  

200,000.-) 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

เพ่ือเลือกตั้งตัวแทนประชาชนมาบริหาร 
งานของเทศบาล 

นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภา
เทศบาล 12 คน 

65 4. จัดงานวันเทศบาล 21,120.- 
(โอนลด 

8,880.-) 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

เพ่ือสงเสริมความรูความเขาใจในอํานาจ 
หนาท่ีของเทศบาล 

งานวันเทศบาล 

66 5. อบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

(โอนลด  
200,000.-) 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหม ี
ความพรอมในการปฏิบัตงิาน 

พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา 
พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางท่ัวไป 

67 6. ปรับปรุงขอมลูแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 

(โอนลด  
50,000.-) 

กองคลงั เพ่ือปรับปรุงฐานขอมลูแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินใหเปนปจจบัุน และนํา 
ไปใชในการวางแผนจัดเก็บรายได 

ขอมลูผูตองชําระภาษีท่ีดินและสิง่
ปลูกสราง  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
ภาษีปาย  และภาษีบํารุงทองท่ี 

68 7. เวทีประชาคมจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล 

10,000.- 
(โอนลด 

20,000.-) 

กองยุทธศาสตร 
และงบประมาณ 

เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
ในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 

แผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบล
ประโคนชัย 

69 8. จัดทําแผนชุมชน 10,000.- กองสวัสดิการสังคม เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ในการจัดทําแผนชุมชน 

แผนชุมชน 

70 9. อบรมและศึกษาดงูานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน 

(โอนลด 
300,000.-) 

กองสวัสดิการสังคม เพ่ือใหผูนํามีความรูความเขาใจในหลักการ
พัฒนาชุมชนบนพ้ืนฐาน 
ของการมีสวนรวม 

คณะกรรมการชุมชน 16 ชุมชน และ
ผูสังเกตการณ 
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ยุทธศาสตร โครงการ  งบประมาณ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วัตถปุระสงค ผลผลิต 

71 7. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการเมืองการบริหาร 

10. ฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือนเทศบาลตําบลประโคนชัย 

20,000.- 
 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

อปพร. เทศบาลตําบลประโคนชัย 

72 11. ฝกอบรมการปองกันและระงับ
อัคคีภัยเบ้ืองตน 

40,000.- 
 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนและประชาชน
มีความรูเบ้ืองตนในการปองกันและ
ระงับอัคคีภัย 

นักเรียนและประชาชนในเขต
เทศบาลตาํบลประโคนชัย 

73 12. ฝกซอมแผนปองกันและระงับ
อัคคีภัย 

2๐,๐๐๐.- 
 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

เพ่ือเตรียมพรอมในการปองกันและ
ระงับอัคคีภัยท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

อปพร. เทศบาล และหนวยงาน
ขางเคียง 

74 ๑3. จัดกิจกรรมวัน อปพร. 3,500.- 
(โอนลด 1,500.-) 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

เพ่ือใหประชาชนเขาใจบทบาทหนาท่ี
ของ อปพร. 

กิจกรรมวัน อปพร. 

75 14. ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาล 

10,000.- 
 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

เพ่ือรณรงคใหประชาชนปฏิบัติตามกฎ
จราจรในชวงเทศกาล 

เทศกาลข้ึนปใหม และเทศกาล
สงกรานต 

76 15. ฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาลตําบลประโคนชัย 

24,180.- 
(โอนลด 175,820.-) 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

เพ่ือเสรมิสรางศักยภาพในการปฏบัิติ
หนาท่ีใหแกชุดปฏิบัติการจิตอาสาภยั
พิบัต ิ

จิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาล
ตําบลประโคนชัย และผูสังเกต 
การณ (นักเรียนจิตอาสา) 

77 16. ปรับปรุงหลังคาโรงจอดรถ 
บริเวณหลังสํานักงานเทศบาลตําบล 
ประโคนชัย 

177,800.- 
(ตั้งจายรายการใหม) 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

 

  เพ่ือใชเปนสถานท่ีจอดรถของคณะ 
  ผูบริหารและรถสวนกลางของเทศบาล 

  หลังคาโรงจอดรถ ๑ โรง  
  (ตามแบบแปลนของเทศบาล 
  ตําบลประโคนชัย) 
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แผนงาน ประเภท  งบประมาณ 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
เปาหมาย (ผลผลติของครุภัณฑ) 

1 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑสาํนักงาน 
 

100,000.- 
(ตั้งจายรายการใหม) 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

  เกาอ้ีโครงสรางเหล็ก ท่ีน่ังและพนักพิงบุหนังหรือผา จํานวน 100 ตัว  (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี  
  1/2562) 

2 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑยานพาหนะ 
และขนสง 

854,000.- 
(ตั้งจายรายการใหม) 

กองยุทธศาสตร 
และงบประมาณ 

 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี  หรือกําลัง 
 เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ  แบบดบัเบ้ิลแค็บ  จํานวน 1 คัน   
 (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2564) 

3 ครุภัณฑไฟฟาและ 
วิทยุ 

95,000.- 
(ตั้งจายรายการใหม) 

 ติดตั้งระบบเครื่องเสียงประจํารถประชาสมัพันธพรอมคาตดิตั้ง  ประกอบดวย 
 1) ชุดตูลําโพงเสียงกลาง ขนาด 12 น้ิว 150W 6 ตัว ภายในตู พรอมไดเวอร 2 ตัว  ขนาด  
 50 W  ติดตั้งภายในตูลําโพงนอกรถประชาสมัพันธ 1 ชุด 
 2) Power Amp ติดรถยนตขนาด 150W  2 ชุด 
 3) มิกเซอรควบคมุเสยีง ขนาด 4 ชอง DC 12 V 1 ชุด 
 4) เร็คตดิตัง้บนรถ 1 ชุด  
5) ผาใบคลมุกระบะรถประชาสมัพันธ 1 ชุด 
(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2564) 

4 เคหะและชุมชน 
 

ครุภณัฑงานบาน 
งานครัว 

28,500.- กองสาธารณสขุฯ  เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง  จํานวน 3 เครื่อง 
  

5 การศึกษา ครุภณัฑคอมพิวเตอร 617,500.- 
(โอนเพ่ิม 50,000.-) 

กองการศึกษา  -เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 ชุด พรอมโตะและเกาอ้ี 
 -เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 30 ชุด พรอมโตะและเกาอ้ี 
 -อุปกรณกระจายสญัญาณแบบ PoEL2 Switch ขนาด 8 ชอง 
 -อุปกรณกระจายสญัญาณไรสาย (Access Point) แบบท่ี 1 
 -เครื่องมัลตมิีเดยีโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาดไมนอยกวา 3,500 ANSI Lumens  
 พรอมอุปกรณการติดตั้ง 
 -จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดเสนทแยงมมุ 150 น้ิว 
 -ตูเก็บอุปกรณแบบ Wall Rack  
 -ติดตั้งระบบเครื่องเสียงประจําหอง 
 -ติดตั้งระบบสายสญัญาณ UTP และระบบไฟ 
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แผนงาน ประเภท  งบประมาณ 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผลผลิต 

6 การศึกษา ครุภณัฑคอมพิวเตอร 34,000.- กองการศึกษา  เครื่องคอมพิวเตอรออลอินวันสําหรับงานสํานักงาน จอขนาดไมนอยกวา 2๑ น้ิว 
จํานวน ๒ เครื่อง 

7 ครุภณัฑการศึกษา 
 

95,000.- โตะนักเรียน กวาง ๔๐๐ มม. ยาว ๖๐๐ มม. สูง ๖๗๐ มม. เกาอ้ีนักเรียน กวาง 
๓๗๐ มม. ยาว ๓๘๐ มม. สงู ๓๘๐ มม. จํานวน ๖๐ ชุด 

8 การศาสนา
วัฒนธรรมและ 
นันทนาการ 

ครุภณัฑกีฬา (โอนลด  
1,000,000.-) 

 เครื่องออกกําลังกายกลางแจง จํานวน  1 ชุด 

9 อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

ครุภณัฑกอสราง (โอนลด  
3,900,000.-) 

กองชาง   รถตักหนาขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ จํานวน ๑ คัน  พรอมหัวเจาะกระแทก 
ํานวน ๑ ชุด (เพ่ิมเตมิ ฉบับท่ี 1/2563) 

10 ครุภณัฑกอสราง 
 

32,100.- 
(ตั้งจายรายการใหม) 

  เครื่องสกัดคอนกรตี ขนาด 30 มม. กําลังไฟฟาไมนอยกวา 1,510 วัตต อัตรา 
  เจาะกระแทกไมนอยกวา 1,450 ครั้งตอนาที  จํานวน 1 เครื่อง   
  (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2562) 

11 ครุภณัฑโรงงาน 
 

42,000.- 
(ตัง้จายรายการใหม) 

  เครื่องตัดพลาสมา ขนาด 60A ตัดโลหะได หนา 12 - 20 มม. จาํนวน 1 เครือ่ง  
  (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2562) 

12 ครุภณัฑยานพาหนะ 
และขนสง 

300,000.- 
(ตัง้จายรายการใหม) 

 รถกระเชาแบบเสาทําดวยอลูมเินียม ทํางานท่ีความสูง  10 ม. ขนาดกระเชาสูง  
 8 ม. รับนํ้าหนักยก 120 กก. จํานวน 1 คัน (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2564) 

13 การพาณิชย ครุภณัฑวิทยาศาสตร 
หรือการแพทย 

150,000.- กองการประปา   เครื่องปอนคลอรีน (โพสคลอรีนและพรีคลอรีน)  จํานวนอยางละ ๒ ชุด 

14 ครุภณัฑการเกษตร 400,000.-   ใบพัดหอยโขงเครือ่งสูบนํ้า ขนาด ๑๐๐ แรงมา  จํานวน ๓ เครื่อง  และขนาด ๒๕  
  แรงมา  จํานวน ๒ เครื่อง 
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การใชจายงบประมาณ 
เทศบาลตําบลประโคนชัย ไดดําเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 และโอนงบประมาณมาตั้งจาย

รายการใหม  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตรไดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย โอนตั้งจายรายการใหม 

 โครงการ เบิกจาย โครงการ 
กันเงิน/ 

ไมกอหน้ีผูกพัน 
โครงการ เบิกจาย โครงการ 

กันเงิน/ 
กอหน้ีผูกพัน 

โครงการ 
กันเงิน/ 

ไมกอหน้ีผูกพัน 
 ๑. ดานการศึกษา กีฬา  
 ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  
 และภูมิปญญาทองถ่ิน 

12 19,272,638.42 - - 1 15,000.- - - 1 497,800.- 

 ๒. ดานโครงสรางพืน้ฐาน - - 1 2,969,000.- - - - - 4 3,691,000.- 
 ๓. ดานทรัพยากรธรรมชาติ 
 และสิง่แวดลอม 

1 5,580.- - - - - - - - - 

 ๔. ดานสาธารณสุข 2 258,000.- - - 1 200,000.- - - - - 
 ๕. ดานเศรษฐกิจ - - - - - - - - - - 
 ๖. ดานสังคม  7 15,152,950.- - - - - - - - - 
 ๗. ดานการเมืองการบริหาร  5 306,881.50 - - 1 168,000.- - - - - 

รวม 27 34,996,049.92 1 2,969,000.- 3 383,000.- - - 5 4,188,800.- 
ครุภัณฑ 3 212,500.- 1 617,500.- 4 250,390.- 1 774,000.- 2 395,000.- 

รวมทั้งสิ้น 30 35,208,549.92 2 3,586,500.- 7 633,390.- 1 774,000.- 7 4,583,800.- 
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1. โครงการท่ีบรรจุอยูในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 จํานวน 32 โครงการ งบประมาณ 42,730,909.- บาท (โอนเพ่ิม 868,124.- บาท / โอนลด 
1,869,995.- บาท แลว) ซ่ึงไดเบิกจายงบประมาณ จํานวน 30 โครงการ งบประมาณ 35,208,549.92  
บาท และกันเงินไวเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แตยังไมกอหนี้ผูกพัน จํานวน 2 โครงการ  
งบประมาณ  3,586,500.-  บาท  แยกเปน     

๑.1 จายจากเงินรายไดจัดเก็บเอง  จํานวน 14 โครงการ งบประมาณ 1,254,253.- บาท  
(โอนเพ่ิม 500,000.- บาท / โอนลด 595,747.- บาท แลว) ซ่ึงไดเบิกจายงบประมาณ จํานวน 14 โครงการ  
งบประมาณ  1,020,416.58  บาท  ไดแก 

1) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง   
   2) โครงการจัดการแขงขันกีฬาเทศบาลตําบลประโคนชัย   

3) โครงการจัดหาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพประจําหอสมุดเทศบาล   
4) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว   
5) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี   
6) โครงการจดังานเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ   
7) โครงการสรางจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอม   
8) โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนัขบา   
9) โครงการสงเคราะหผูดอยโอกาส   
10) โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด   
11) โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล   
12) โครงการเวทีประชาคมจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล   
13) โครงการจัดทําแผนชุมชน   
1๔) โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล   
ครุภัณฑ จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 767,500.- บาท (โอนเพ่ิม 50,000.- 

บาท แลว)  ซ่ึงไดเบิกจายงบประมาณ  จํานวน 1 โครงการ  งบประมาณ  150,000.- บาท  ไดแก 
1) โครงการจัดซ้ือเครื่องปอนคลอรนี (โพสคลอรีนและพรคีลอรีน) จํานวน ๒ ชุด 
และกันเงินไวเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แตยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 

1 โครงการ  งบประมาณ  617,500.- บาท  ไดแก   
1) โครงการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู 

1.๒ จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  จํานวน 9 โครงการ งบประมาณ 5,772,856.- บาท   
(โอนเพ่ิม 225,124.- บาท / โอนลด 1,274,248.- บาท แลว) ซ่ึงไดเบิกจายงบประมาณ จํานวน 8 
โครงการ  งบประมาณ  2,752,304.- บาท  ไดแก 

1) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา   
    2) โครงการสนับสนุนปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน   

3) โครงการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร และบวชศีลจาริณีภาคฤดูรอน   
4) โครงการสงเสรมิงานรัฐพิธีและงานสําคัญทางราชการ   
5) โครงการสนบัสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลประโคนชัย   
6) โครงการจัดหารายไดเพ่ือจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและใหความชวยเหลือประชาชน 

 
 



-27- 
 
7) โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด   
8) โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน   
และกันเงินไวเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แตยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 

1 โครงการ  งบประมาณ 2,969,000.- บาท  ไดแก   
1) โครงการปรับปรงุผวิจราจรพาราแอสฟลทติกคอนกรีต พรอมรางระบายน้ํา คสล. 

ถนนอํานวยกิจ จากสี่แยกประโคนชัย-บานกรวด ถึงสี่แยกประโคนชัย 
ครุภัณฑ  จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 62,500.- บาท ซ่ึงไดเบิกจาย

งบประมาณ  62,500.- บาท  ไดแก 
1) โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรออลอินวัน สําหรับงานสํานักงานจอขนาด    

ไมนอยกวา 21 นิ้ว จํานวน ๒ เครื่อง 
2) โครงการจัดซ้ือเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 3 เครื่อง (กองสาธารณสุขฯ)  

1.๓ จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปแบบมีวัตถุประสงค  จํานวน 5 โครงการ งบประมาณ 
34,873,800.- บาท (โอนเพ่ิม 93,000.- บาท แลว)  ซ่ึงไดเบิกจายงบประมาณ  31,223,329.34 บาท  
ไดแก 
   ๑) โครงการจัดหาอาหารกลางวัน   

๒) โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)   
3) โครงการสนับสนุนการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสงูอาย ุ  
4) โครงการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ   
5) โครงการสนับสนนุการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส   

 
2. โครงการท่ีไมไดบรรจุอยูในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 (ตั้งจายรายการใหม) จํานวน 15 โครงการ งบประมาณ 6,099,700.- บาท ซ่ึงไดเบิกจาย
งบประมาณ จํานวน 7 โครงการ งบประมาณ 633,390.- บาท และกันเงินไวเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 โดยกอหนี้ผูกพัน จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 774,000.- บาท ยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน    
7 โครงการ  งบประมาณ 4,583,800.-  บาท  แยกเปน 

2.1 จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  จํานวน 8 โครงการ งบประมาณ 4,581,600.- บาท ซ่ึงได
เบิกจายงบประมาณ  จํานวน 3 โครงการ  งบประมาณ 383,000.- บาท  ไดแก 
   1) โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลชิงถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกลาเจาอยูหัว “ภูพานราชนิเวศน” (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2562) 

2) โครงการปรับปรุงหลังคาโรงจอดรถบริเวณหลังสํานักงานเทศบาลตําบลประโคนชัย 
3) โครงการจัดหาเครื่องมือในการตรวจโรค และอุปกรณทางการแพทยกรณีติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และโรคอ่ืนๆ  (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3/2564) 
และกันเงินไวเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แตยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 

5 โครงการ  งบประมาณ  4,188,800.- บาท  ไดแก   
1) โครงการปรับปรุงอาคารหอสมุดเทศบาลตําบลประโคนชัย (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 

1/2564)  (กันเงิน  497,800.- บาท) 
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2) โครงการกอสรางอาคารทางเชื่อมภายในโรงเรียนเทศบาลตําบลประโคนชัย 
(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2564)  (กันเงิน  460,000.- บาท) 

3) โครงการปรับปรงุผิวจราจรพาราแอสฟลตคอนกรตี (Overlay) ถนนรอบตลาดสด
เทศบาลตําบลประโคนชยั  (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2562)  (กันเงิน  1,700,000.- บาท) 

4) โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมทอระบายน้ําและบอพัก ซอยอันดามัน หมูท่ี 7 
(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2564)  (กันเงิน  960,000.- บาท) 

5) โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต (Overlay) พรอมบอพัก ถนน 
ศาสณะอนุรักษ  (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2564)  (กันเงิน  571,000.- บาท) 
   ครุภัณฑ  จํานวน 7 โครงการ งบประมาณ 1,518,100.- บาท ซ่ึงไดเบิกจาย
งบประมาณ  จํานวน 4 โครงการ  งบประมาณ  250,390.- บาท ไดแก 

1) โครงการจัดซ้ือโตะนักเรียนและเกาอ้ีนักเรียน  จํานวน ๖๐ ชุด 
2) โครงการจัดซ้ือเกาอ้ีโครงสรางเหล็ก ท่ีนั่งและพนักพิงบุหนังหรือผา จํานวน 100 

ตัว  (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2562) 
3) โครงการจัดซ้ือเครื่องสกัดคอนกรีต ขนาด 30 มม. กําลังไฟฟาไมนอยกวา 1,510 

วัตต  อัตราเจาะกระแทกไมนอยกวา 1,450 ครั้งตอนาที  จํานวน 1 เครื่อง  (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2562) 
4) โครงการจัดซ้ือเครื่องตัดพลาสมา ขนาด 60A ตัดโลหะได หนา 12 - 20 มม. 

จํานวน 1 เครื่อง  (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2562) 
กันเงินไวเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกอหนี้ผูกพัน จํานวน 1 

โครงการ  งบประมาณ  774,000.- บาท 
1) โครงการจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 

2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 
คัน  (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2564)   

และยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 2 โครงการ  งบประมาณ 395,000.- บาท ไดแก   
1) โครงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงประจํารถประชาสัมพันธพรอมคาติดตั้ง (เพ่ิมเติม 

ฉบับท่ี 1/2564)  (กันเงิน  95,000.- บาท) 
2) โครงการจัดซ้ือรถกระเชาแบบเสา ทําดวยอลูมิเนียม ทํางานท่ีความสูง 10 ม.

ขนาดกระเชาสูง 8 ม. รับน้ําหนักยก 120 กก. จํานวน 1 คัน (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2564)  (กันเงิน  
300,000.- บาท) 
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รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และตั้งจายรายการใหมเทศบาลตําบลประโคนชยั  สรุปไดดังนี้ 
 

 ยุทธศาสตร โครงการตามแผน งบตามเทศบัญญัต ิ กอหน้ีผกูพัน เบิกจาย คงเหลือ 
1. ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน 

การศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม  
ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

1. วันเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ 
วชิรเกลาเจาอยูหัว 

90,000.- 
 

- 70,818.- 19,182.- 

2. 2. วันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจาฯ 
พระบรมราชินี 

48,124.- 
(โอนลด 41,876.-) 

- 34,932.- 13,192.- 

3. 3. จัดงานเฉลิมพระเกียรตสิถาบันพระมหากษัตริย
และพระบรมวงศานุวงศ 

37,529.- 
(โอนลด 52,471.-) 

- 37,529.- - 

4. 4. สงเสรมิงานรัฐพิธีและงานสําคญัทางราชการ 10,000.- - 10,000.- - 
5. 5. สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 2,492,856.- 

(โอนเพ่ิม 225,124.- 
/โอนลด 193,248.-) 

- 2,441,304.- 51,552.- 

6. 6. สนับสนุนปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน 9,000.- 
 

- 9,000.- - 

7. 7. จัดหาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพประจําหอสมุด
เทศบาลตาํบลประโคนชัย 

90,000.- - 86,648.- 3,352.- 

8. 8. จัดหาอาหารกลางวัน 
   - อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 

 
5,180,000.- 

 
- 

 
4,992,680.- 

 
187,320.- 

   - อุดหนุนโรงเรียนประโคนชัยวิทยา 4,700,000.- - 4,582,080.- 117,920.- 
   - อุดหนุนโรงเรียนวัดแจงฯ 1,060,000.- - 1,028,000.- 32,000.- 

9. 9. จัดหาอาหารเสรมิ (นม) 5,862,800.- 
(โอนเพ่ิม 93,000.-) 

- 5,804,469.34 58,330.66 

10 10. ปรับปรุงอาคารหอสมดุเทศบาลตําบล 
ประโคนชัย 

497,000.- 
(ตัง้จายรายการใหม / 

กันเงินไมกอหน้ีผูกพัน) 

- - - 
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 ยุทธศาสตร โครงการตามแผน งบตามเทศบญัญัต ิ กอหน้ีผูกพัน เบิกจาย คงเหลือ 
11 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน 

การศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม  
ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

11. จดัการแขงขันกีฬาเทศบาลตาํบลประโคนชัย 
  -แขงขันกีฬาบาสเกตบอล 

 
40,000.- 

 
- 

 
40,000.- 

 
- 

  -แขงขันกีฬาเซปคตะกรอเทศบาลตานยาเสพติด 40,000.- - 40,000.- - 
  -แขงขันกีฬาฟุตบอลประเพณี 7 คน 
หนองระแซซนัคัพ 

(โอนลด 100,000.-) - - - 

  -แขงขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลตําบลประโคนชัย (โอนลด 100,000.-) - - - 
  -แขงขันกีฬาเปตองตลุงคัพ (โอนลด 40,000.-) - - - 

12 12. แขงขันกีฬาฟุตบอลชิงถวยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จฯพระวชิรเกลาเจาอยูหัว  
“ภูพานราชนิเวศน” 

15,000.- 
(ตัง้จายรายการใหม) 

- 15,000.- - 

13 13. จดัพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร 
และบวชศีลจารณิีภาคฤดรูอน 

10,000.- 
(โอนลด 50,000.-) 

- 10,000.- - 

14 14. จดังานประเพณลีอยกระทง 86,000.- 
(โอนลด 94,000.-) 

- 85,178.08 821.92 

15 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทติกคอนกรีต
พรอมรางระบายนํ้า คสล. ถนนอํานวยกิจ จาก 
สี่แยกประโคนชัย-บานกรวด ถึงสี่แยกประโคนชัย 

2,969,000.- 
(โอนลด 1,031,000.- 
/กันเงินไมกอหน้ีผูกพัน) 

- - - 

16 2. กอสรางถนน คสล.พรอมทอระบายนํ้า และ 
บอพัก ซอยอันดามัน หมู 7 

960,000.- 
(ตั้งจายรายการใหม / 

กันเงินไมกอหน้ีผูกพัน) 

- - - 

17 3. ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลตคอนกรตี 
(Overlay) พรอมบอพัก ถนนศาสณะอนุรักษ 

571,000.- 
(ตั้งจายรายการใหม / 

กันเงินไมกอหน้ีผูกพัน) 

- - - 

18 4. กอสรางอาคารทางเช่ือมภายในโรงเรียน
เทศบาลตาํบลประโคนชัย 

460,000.- 
(ตัง้จายรายการใหม / 

กันเงินไมกอหน้ีผูกพัน) 

- - - 
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 ยุทธศาสตร โครงการตามแผน งบตามเทศบัญญัต ิ กอหน้ีผูกพัน เบิกจาย คงเหลือ 
19 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน 
5. ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลตคอนกรตี 
(Overlay) ถนนรอบตลาดสดเทศบาลตําบล 
ประโคนชัย 

1,700,000.- 
(ตั้งจายรายการใหม / 

กันเงินไมกอหน้ีผกูพัน) 

- - - 

20 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1. สรางจิตสาํนึกในการรักษาสิง่แวดลอม 12,600.- 
(โอนลด 87,400.-) 

- 5,580.- 7,020.- 

21 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน 
การสาธารณสุข 

1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสขุภาพเทศบาล
ตําบลประโคนชัย 

240,000.- - 240,000.- - 

22 2. สตัวปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบา 20,000.- - 18,000.- 2,000.- 
23 3. จัดหาเครื่องมือในการตรวจโรคและอุปกรณ

ทางการแพทยกรณตีิดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) และโรคอ่ืนๆ 

200,000.- 
(ตั้งจายรายการใหม) 

- 200,000.- - 

- 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน 
การเศรษฐกิจ 

-     

24 6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 1. สนับสนุนการสรางหลักประกันดานรายไดแก
ผูสูงอาย ุ

13,793,000.- - 11,820,800.- 1,972,200.- 

25 2. สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและ
ทุพพลภาพ 

4,242,000.- - 2,974,800.- 1,267,200.- 

26 3. สนับสนุนการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 36,000.- - 20,500.- 15,500.- 
27 4. สงเคราะหผูดอยโอกาส 340,000.- 

(โอนเพ่ิม 300,000.-) 
- 296,000.- 44,000.- 

28 5. จัดหารายไดเพ่ือจดักิจกรรมสาธารณกุศลและ
ใหความชวยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหลา
กาชาดจังหวัดบุรรีัมย  

20,000 - 20,000.- - 

29 6. ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  10,000.- - 10,000.- - 
30 7. รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ 20,000.- 

(โอนลด 60,000.-) 
- 10,850.- 9,150.- 
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 ยุทธศาสตร โครงการตามแผน งบตามเทศบัญญัต ิ กอหน้ีผูกพัน เบิกจาย คงเหลือ 
31 7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน 

การเมืองการบริหาร 
1. เลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภา 
เทศบาล 

400,000.- 
(โอนเพ่ิม 200,000.-) 

- 267,062.50 132,937.50 

32 2. ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

12,000.- - 12,000.- - 

33 3. เวทีประชาคมจดัทําแผนพัฒนาเทศบาล 10,000.- 
(โอนลด 20,000.-) 

- 9,819.- 181.- 

34 4. จัดทําแผนชุมชน 10,000.- - 9,000.- 1,000.- 
35 5. ปองกันและลดอุบัตเิหตุทางถนนในชวง

เทศกาล 
10,000.- - 9,000.- 1,000.- 

36 6. โครงการปรับปรุงหลังคาโรงจอดรถบรเิวณ
หลังสํานักงานเทศบาลตําบลประโคนชัย 

177,800.- 
(ตั้งจายรายการใหม) 

- 168,000.- 9,800.- 

 
รายละเอียดครภุัณฑในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และตั้งจายรายการใหมเทศบาลตําบลประโคนชยั  สรุปไดดังนี ้

 
แผนงาน ประเภท  เปาหมาย (ผลผลติของครุภัณฑ) 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

งบตาม 
เทศบญัญัต ิ

กอหน้ี
ผูกพัน 

เบิกจาย คงเหลือ 

1 บริหารงานท่ัวไป  ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเกาอ้ีโครงสรางเหล็ก ท่ีน่ัง 
และพนักพิงบุหนังหรือผา 

สํานักปลดัเทศบาล 100,000.- 
(ตั้งจายรายการใหม) 

- 90,000.- 10,000.- 

2 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑยานพาหนะ 
และขนสงคา 

คาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 
ตัน 

กองยุทธศาสตร 
และงบประมาณ 

854,000.- 
(ตั้งจายรายการใหม 

/ กันเงิน) 

774,000.- - 80,000.- 

3 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑไฟฟาและ 
วิทยุ 

คาติดตั้งระบบเครื่องเสยีงประจํา 
รถประชาสัมพันธพรอมคาตดิตั้ง 

กองยุทธศาสตร 
และงบประมาณ 

95,000.- 
(ตั้งจายรายการใหม 

/กันเงินไมกอหน้ีผูกพัน) 

- - - 

4 การศึกษา ครุภณัฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
ออลอินวัน สําหรับงานสํานักงาน 

กองการศึกษา 34,000.- - 34,000.- - 
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แผนงาน ประเภท  เปาหมาย (ผลผลติของครุภัณฑ) 

หนวยงาน 
ทีรั่บผิดชอบ 

งบตาม 
เทศบัญญัต ิ

กอหน้ี
ผูกพัน 

เบิกจาย คงเหลือ 

5 การศึกษา ครุภณัฑคอมพิวเตอร โครงการจดัตั้งศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือการเรียนรู 

กองการศึกษา 617,500.- 
(โอนเพ่ิม 50,000.- 

/กันเงินไมกอหน้ีผูกพัน) 

- - - 

6 การศึกษา ครุภณัฑการศึกษา คาจัดซื้อโตะและเกาอ้ีนักเรียน กองการศึกษา 95,000.- 
(ตัง้จายรายการใหม) 

- 94,800.- 200.- 

7 เคหะและชุมชน ครุภณัฑงานบาน 
งานครัว 

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง กองสาธารณสุขฯ 28,500.- - 28,500.- - 

8 อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

ครุภณัฑกอสราง คาจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต กองชาง 32,100.- 
(ตั้งจายรายการใหม) 

- 32,000.- 100.- 

9 อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

ครุภณัฑยานพาหนะ 
และขนสงคา 

คาจัดซื้อรถกระเชาแบบเสา กองชาง 300,000.- 
(ตั้งจายรายการใหม 

/กันเงินไมกอหน้ีผูกพัน) 

- - - 

10 อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

ครุภณัฑโรงงาน คาจัดซื้อเครื่องตัดพลาสมา กองชาง 42,000.- 
(ตั้งจายรายการใหม) 

- 33,590.- 8,410.- 

11 การพาณิชย ครุภณัฑวิทยาศาสตร 
หรอืการแพทย 

คาจัดซื้อเครื่องปอนคลอรีน (โพสคลอรนีและ 
พรีคลอรีน) 

กองการประปา 150,000.- - 150,000.- - 
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ตารางสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
เทศบาลตําบลประโคนชัย 

ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖4  (ตุลาคม ๒๕63 - กันยายน ๒๕๖4) 
 

 
ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการ อนมัุตงิบประมาณ กอหนี้ผูกพัน เบิกจาย กันเงิน/ไมกอหนี้ผูกพัน 
จํานวน 
โครงการ 

รอยละ 
จํานวน 
โครงการ 

รอยละ 
จํานวน 
โครงการ 

รอยละ 
จํานวน 
โครงการ 

รอยละ 
จํานวน 
โครงการ 

รอยละ 

๑.ดานการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม  
ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

36 28.57 29 23.02 - - 13 14.29 1 1.10 

๒.ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 17 13.49 6 4.76 - - - - 5 5.49 
๓.ดานทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 4 3.17 1 0.79 - - 1 1.10 - - 
๔.ดานสาธารณสุข 9 7.14 7 5.55 - - 3 3.30 - - 
๕.ดานเศรษฐกิจ 4 3.17 3 2.38 - - - - - - 
๖.ดานสังคม  15 11.90 15 11.90 - - 7 7.69 - - 
๗.ดานการเมืองการบรหิาร  21 16.67 16 12.70 - - 6 6.59 - - 

รวม 106 84.13 77 61.11 - - 30 32.97 6 6.59 
ครุภณัฑ 20 15.87 14 11.11 1 1.10 7 7.69 3 3.30 

รวมท้ังส้ิน 126 100 91 72.22 1 1.10 37 40.66 9 9.89 
 

หมายเหตุ   แผนการดําเนินการท้ังหมด   ไมรวมโครงการใน แบบ ผ.03 / แบบ ผ.06 
อนุมัติงบประมาณ    คิดรอยละเปรียบเทียบกับ  แผนการดําเนินการท้ังหมด 

       ลงนามสัญญา   คิดรอยละเปรียบเทียบกับ  อนุมัติงบประมาณ 
เบิกจาย     คิดรอยละเปรียบเทียบกับ  ลงนามสัญญา 
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ตารางสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลประโคนชัย 
ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖4  (ตุลาคม ๒๕63 - กันยายน ๒๕๖4) 

 

 แผนการดําเนินการ อนุมัติงบประมาณ กอหน้ีผูกพัน เบิกจาย กันเงิน/ไมกอหน้ีผูกพัน 
ยุทธศาสตร งบประมาณ รอยละ งบประมาณ รอยละ งบประมาณ รอยละ งบประมาณ รอยละ งบประมาณ รอยละ 

๑. ดานการศึกษา กีฬา ศาสนา  
วัฒนธรรม ประเพณี และ 
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

34,694,85๐.- 

19.49 
20,801,909.- 

(โอนเพ่ิม 318,124 / 
โอนลด 1,930,795) 

11.68 - - 
19,287,638.42 

(โอนเพ่ิม 318,124 / 
โอนลด 671,595) 

37.79 497,800.- 0.98 

๒. ดานโครงสรางพื้นฐาน 81,320,3๐๐.- 
45.68 

7,360,000.- 
(โอนลด 1,031,000) 

4.13 
- - - - 6,660,000.- 

(โอนลด 1,031,000) 
13.05 

๓. ดานทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิง่แวดลอม 

700,0๐๐.- 
0.39 

12,600.- 
(โอนลด 87,400) 

0.01 
- - 5,580.- 

(โอนลด 87,400) 
0.01 - - 

๔. ดานสาธารณสุข 1,68๐,๐๐๐.- 
0.94 

784,000.- 
(โอนลด 326,000) 

0.44 
- - 458,000.- 0.90 - - 

๕. ดานเศรษฐกิจ 7,17๐,๐๐๐.- 
4.03 

59,500.- 
(โอนลด 70,500) 

0.03 
- - - - - - 

๖. ดานสังคม  18,789,0๐๐.- 
10.55 

18,523,410.- 
(โอนเพ่ิม 300,000 
/ โอนลด 442,590) 

10.40 
- - 15,152,950.- 

(โอนเพ่ิม 300,000 
/ โอนลด 60,000) 

29.69 - - 

๗. ดานการเมืองการบริหาร  22,817,๐๐๐.- 
12.82 

748,600.- 
(โอนเพ่ิม 200,000 
/ โอนลด 856,200) 

0.42 
- - 474,881.50 

(โอนเพ่ิม 200,000 
/ โอนลด 20,000) 

0.93 - - 

รวม 167,171,150.- 93.90 48,290,019.- 27.12 - - 35,379,049.92 69.32 7,157,800.- 14.02 

ครุภัณฑ 
10,868,600.- 

6.10 
2,748,100.- 

(โอนเพ่ิม 50,000 / 
โอนลด 4,900,000) 

1.54 
774,000.- 1.52 462,890 

(โอนเพ่ิม 50,000) 
0.91 1,012,500.- 1.98 

รวมทั้งสิน้ 178,039,750.- 100 51,038,119.- 28.67 774,000.- 1.52 35,841,939.92 70.23 8,170,300.- 16.01 
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 โครงการท่ีไมไดดําเนินการ   เทศบาลตําบลประโคนชัยมีโครงการท่ีไมไดดําเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖4 
 จํานวน 49 โครงการ  งบประมาณ  13,438,300.- บาท  และครุภัณฑ  จํานวน 5 โครงการ  งบประมาณ 5,695,000.- บาท (โอนลดงบประมาณแลว)  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีและภูมิปญญาทองถิ่น 

ลําดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีตั้งไว 
หนวยงานท่ี 

รับผิดชอบ 
เหตุผลท่ีไมไดดําเนินการ 

1. โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาอําเภอประโคนชัย 
(อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอประโคนชัย -
โครงการแขงขันฟุตบอลประเพณีจังหวัดบุรีรัมย  
ชิงถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา
เจาอยูหัว) 

45,๐๐๐.- 
(โอนลด 

15,000.-) 

กอง 
การศึกษา 

เนื่องจากทีมฟุตบอลอําเภอประโคนชัยไดเปนตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย  
จึงโอนงบประมาณไปตั้งงานกีฬาและนันทนาการ  โครงการแขงขัน
กีฬาฟุตบอลชิงถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา
เจาอยูหัว “ภูพานราชนิเวศน” 15,000.- บาท 

2. โครงการแขงขันกีฬาสีภายในโรงเรียน 120,000.- กอง 
การศึกษา 

เนื่องจากปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดบุรีรัมย 
เรื่อง การปองกันการระบาดใหมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
พ.ศ. 2564 

3. โครงการประโคนชยัฮาลฟมาราธอน 8๐,๐๐๐.- 
(โอนลด 

80,000.-) 

กอง 
การศึกษา 

เนื่องจากปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดบุรีรัมย 
เรื่อง การปองกันการระบาดใหมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
พ.ศ. 2564  จึงโอนงบประมาณไปตั้ง 
-งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  ประเภทรายจายใหไดมาซ่ึง
บริการ  40,000.- บาท 
-งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  ประเภทวัสดุกีฬา  40,000.- 
บาท 

4. โครงการกอสรางอาคารทางเชื่อมภายในโรงเรียน
เทศบาลตําบลประโคนชยั (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 
2/2564) 

460,0๐๐.- 
(กันเงิน/ 

ไมกอหนีผู้กพัน) 

กอง 
การศึกษา 

เนื่องจากเปนโครงการท่ีขออนมัุติโอนงบประมาณมาตั้งจายรายการ
ใหมตอสภาเทศบาล  ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 
ประจําป 2564  เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2564  ทําใหไมสามารถ
ดําเนินการไดทันในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ลําดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีตั้งไว 
หนวยงานท่ี 

รับผิดชอบ 
เหตุผลท่ีไมไดดําเนินการ 

5. โครงการปรับปรุงอาคารหอสมุด
เทศบาลตําบลประโคนชัย  
(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2564) 

497,8๐๐.- 
(กันเงิน/ 

ไมกอหนี้ผูกพัน) 

กอง 
การศึกษา 

เนื่องจากเปนโครงการท่ีขออนมัุติโอนงบประมาณมาตั้งจายรายการใหมตอสภาเทศบาล ใน
การประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2564  เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2564  
ทําใหไมสามารถดําเนินการไดทันในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

6. โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต 
 

13๐,๐๐๐.- 
(โอนลด  

130,000.-) 

กอง 
การศึกษา 

เนื่องจากปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง การปองกันการ
ระบาดใหมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 จึงโอนงบประมาณไปตั้ง 
-งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)  70,000.- บาท 
-งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  ประเภทวัสดุกอสราง  50,000.- บาท 
-งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  ประเภทรายจายใหไดมาซ่ึงบริการ  10,000.- บาท 

7. โครงการจัดงานประเพณี 
แหเทียนพรรษา 

20๐,๐๐๐.- 
(โอนลด  

196,000.-) 

กอง 
การศึกษา 

เนือ่งจากปฏิบัตติามประกาศคณะกรรมการโรคตดิตอจังหวัดบุรีรัมย เรือ่ง การปองกันการ
ระบาดใหมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564  จึงโอนงบประมาณไปตั้ง 
-งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ  63,000.- บาท 
-งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  ประเภทวัสดุกอสราง  40,000.- บาท 
-งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)  93,000.- บาท 

8. โครงการสนับสนุนงบประมาณ
การจัดทําตนเทียน ขบวนแห 
และรูปสัตวประจําป  
งานประเพณีแหเทียนพรรษา 

72๐,๐๐๐.- 
(โอนลด 

350,000.-) 

กอง 
การศึกษา 

เนือ่งจากปฏิบัตติามประกาศคณะกรรมการโรคตดิตอจังหวัดบุรีรัมย เรือ่ง การปองกันการ
ระบาดใหมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564  จึงโอนงบประมาณไปตั้ง 
-งานงบกลาง  ประเภทสํารองจาย  200,000.- บาท 
-งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ประเภทรายจายใหไดมาซ่ึงบริการ  
150,000.- บาท 

9. โครงการจัดงานวันเดก็
แหงชาติ 

10๐,๐๐๐.- 
(โอนลด 

100,000.-) 

กอง 
การศึกษา 

เนือ่งจากปฏิบตัติามประกาศคณะกรรมการโรคตดิตอจังหวัดบรุีรัมย เรื่อง การปองกันการ
ระบาดใหมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564  จึงโอนงบประมาณไปตั้งงาน
บริหารท่ัวไป  โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 
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ลําดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีตั้งไว 
หนวยงานท่ี 

รับผดิชอบ 
เหตุผลท่ีไมไดดําเนินการ 

10. โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ปลูกฝงและสงเสริมการอาน 
 

72,๐๐๐.- 
(โอนลด  

63,200.-) 

กอง 
การศึกษา 

เนื่องจากปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง การปองกันการ
ระบาดใหมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564  จึงโอนงบประมาณไปตั้ง 
-งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  ประเภทวัสดุงานบานงานครัว  12,200.- บาท 
-งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  ประเภทรายจายใหไดมาซ่ึงบริการ  51,000.- บาท 

11. โครงการสงเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนา   

15,๐๐๐.- 
(โอนลด  

15,000.-) 

กอง 
การศึกษา 

เนื่องจากปฏบิัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง การปองกันการ
ระบาดใหมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564  จึงโอนงบประมาณไปตั้งงาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  ประเภทรายจายใหไดมาซ่ึงบริการ  15,000.- บาท 

12. โครงการจัดงานประเพณีข้ึน 
เขาพนมรุง 

20,๐๐๐.- 
(โอนลด  

20,000.-) 

กอง 
การศึกษา 

เนือ่งจากปฏิบัตติามประกาศคณะกรรมการโรคตดิตอจังหวัดบุรีรัมย เรือ่ง การปองกันการ
ระบาดใหมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564  จึงโอนงบประมาณไปตั้งงาน
ระดบักอนวัยเรียนและประถมศึกษา  โครงการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สื่อสารเพ่ือการเรียนรูโรงเรียนเทศบาลตําบลประโคนชัย  20,000.- บาท 

13. โครงการจัดงานเทศกาลขาว
มะลิหอม ปลาจอมกุง ชมทุงนก
ประโคนชัย   

30,๐๐๐.- 
(โอนลด  

30,000.-) 

กอง 
การศึกษา 

เนือ่งจากปฏิบัตติามประกาศคณะกรรมการโรคตดิตอจังหวัดบุรีรัมย เรือ่ง การปองกันการ
ระบาดใหมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564  จึงโอนงบประมาณไปตั้งงาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  ประเภทรายจายใหไดมาซ่ึงบริการ  30,000.- บาท 

14. โครงการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การเรียนรู 

567,5๐๐.- 
(โอนเพ่ิม  

50,000.- 
กันเงิน/ 

ไมกอหนี้
ผูกพัน) 

กอง 
การศึกษา 

เนื่องจากดําเนินการไมแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  และงบประมาณไมเพียงพอ  
จึงโอนงบประมาณเพ่ิมมาจาก 
-งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินี  10,000.- บาท 
-งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว  โครงการจัดงานประเพณีข้ึนเขาพนมรุง  
20,000.- บาท 
-งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว  โครงการสงเสริมการทองเท่ียว “มหศัจรรย
ทองเท่ียวบุรีรัมย  20,000.- บาท 
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ลําดั
บ 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีตั้งไว 
หนวยงานท่ี 

รับผิดชอบ 
เหตุผลท่ีไมไดดําเนินการ 

15. โครงการสงเสริมการทองเท่ียว 
“มหศัจรรยทองเท่ียวบุรีรัมย”   

20,๐๐๐.- 
(โอนลด  

20,000.-) 

กอง 
การศึกษา 

เนื่องจากปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง การปองกัน
การระบาดใหมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564  จึงโอนงบประมาณ 
ไปตั้งงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา โครงการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือการเรียนรูโรงเรียนเทศบาลตําบลประโคนชัย   
20,000.- บาท 

16. โครงการสงนักกีฬาเทศบาล
ตําบลประโคนชัยรวมแขงขัน
กีฬา 

18๐,๐๐๐.- 
(โอนลด  

180,000.-) 

กอง 
การศึกษา 

เนื่องจากปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง การปองกัน
การระบาดใหมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564  จึงโอนงบประมาณ 
ไปตั้งงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  ประเภทรายจายใหไดมาซ่ึงบริการ  
180,000.- บาท 

17. โครงการสานสัมพันธปนสุข
ผูสูงอายุเทศบาลตําบล 
ประโคนชัย   

30,000.- 
(โอนลด  

30,000.-) 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

เนื่องจากปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง การปองกัน
การระบาดใหมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564  จึงปรับรูปแบบ
กิจกรรมใหเหมาะสมกับสถานการณโดยไมใชงบประมาณ  และโอนงบประมาณไปตั้ง
งานบริหารงานคลงั  เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ  30,000.- บาท 

18. โครงการอัตลักษณประโคนชัย 30,000.- 
(โอนลด  

30,000.- ) 

กองยุทธศาสตร 
และงบประมาณ 

เนือ่งจากปฏิบตัติามประกาศคณะกรรมการโรคตดิตอจังหวัดบุรีรัมย เรือ่ง การปองกัน
การระบาดใหมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564  จึงโอนงบประมาณ 
ไปตั้ง 
-งานวางแผนสถิติและวิชาการ  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  27,000.- บาท 
-งานวางแผนสถิติและวิชาการ  ประเภทคาตอบแทนพนกังานจาง  1,500.- บาท 
-งานวางแผนสถิติและวิชาการ  ประเภทวัสดุสํานกังาน  1,500.- บาท 
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ลําดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีตั้งไว 
หนวยงานท่ี 

รับผิดชอบ 
เหตุผลท่ีไมไดดําเนินการ 

*** โครงการจัดการแขงขันกีฬาเทศบาล
ตําบลประโคนชัย 
1) แขงขันกีฬาบาสเกตบอล (จัดแลว) 
2) แขงขันกีฬาเซปคตะกรอ (จัดแลว) 
3) แขงขันกีฬาเปตองตลุงคัพ 
4) แขงขันกีฬาฟุตบอลประเพณี 7 คน 
หนองระแซซันคัพ 
5) แขงขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลตาน 
ยาเสพติด 

 
 

40,000.- 
40,000.- 
40,000.- 

10๐,๐๐๐.- 
 

100,000.- 
(โอนลด 

240,000.-) 

กอง 
การศึกษา 

 

เนื่องจากปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง การปองกัน
การระบาดใหมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564  จึงโอนงบประมาณ 
ไปตั้ง 
-งานบริหารท่ัวไป  โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล  
100,000.- บาท 
-งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  ประเภทรายจายใหไดมาซ่ึงบริการ   
140,000.- บาท 

 
  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ลําดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีตั้งไว 
 หนวยงานท่ี 

 รบัผิดชอบ 
เหตุผลท่ีไมไดดําเนินการ 

1. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลท
คอนกรีต (Overlay) ถนนรอบตลาดสด
เทศบาลตําบลประโคนชัย (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 
1/2562) 

1,700,000.- 
(กันเงิน/ 

ไมกอหนี้ผูกพัน) 

กองชาง เนื่องจากเปนโครงการท่ีขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจายรายการใหมตอสภา
เทศบาล  ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2564  เม่ือ 
 วันท่ี 29 มิถุนายน 2564  ทําใหไมสามารถดําเนินการไดทันในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

2. โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมทอระบาย
น้ําและบอพัก  ซอยอันดามัน  หมูท่ี 7  
(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2564) 

960,000.- 
(กันเงิน/ 

ไมกอหนีผู้กพัน) 

กองชาง เนือ่งจากเปนโครงการท่ีขออนมัุติโอนงบประมาณมาตัง้จายรายการใหมตอสภา
เทศบาล  ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครัง้ท่ี 1 ประจําป 2564  เม่ือ 
วันท่ี 29 มิถุนายน 2564  ทําใหไมสามารถดําเนินการไดทันในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
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ลําดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีตั้งไว 
 หนวยงานท่ี 

 รบัผิดชอบ 
เหตุผลท่ีไมไดดําเนินการ 

3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลท
คอนกรีต (Overlay) พรอมบอพัก  ถนน 
ศาสณะอนุรักษ (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2564) 

571,0๐๐.- 
(กันเงิน/ 

ไมกอหนีผู้กพัน) 

กองชาง เนื่องจากเปนโครงการท่ีขออนมัุติโอนงบประมาณมาตั้งจายรายการใหมตอสภา
เทศบาล  ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป 2564  เม่ือ 
วันท่ี 25 สิงหาคม 2564  ทําใหไมสามารถดําเนินการไดทันในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

4. โครงการปรับปรงุผวิจราจรพาราแอสฟลทติก 
คอนกรีต พรอมรางระบายน้ํา คสล. ถนน
อํานวยกิจ จากสี่แยกประโคนชัย-บานกรวด 
ถึงสี่แยกประโคนชยั 

4,000,0๐๐.- 
(โอนลด 

1,031,000.- 
กันเงิน/ 

ไมกอหนีผู้กพัน 
2,969,000.-) 

กองชาง เนื่องจากมีการทบทวนรายละเอียดการกอสรางใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีและ 
ใชงบประมาณไดอยางคุมคา ทําใหราคากลางเปลี่ยนแปลง ตองขออนุมัติตอ 
สภาเทศบาลในการประชมุสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป 2564  เม่ือ
วันท่ี 25 สิงหาคม 2564  ทําใหไมสามารถดําเนินการไดทันในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  จึงโอนงบประมาณไปตั้งจายรายการใหม 
-งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  โครงการปรบัปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลต
คอนกรีต (Overlay) พรอมบอพัก  ถนนศาสณะอนุรักษ  571,000.- บาท 
-งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  โครงการกอสรางอาคารทางเชื่อม
ภายในโรงเรียนเทศบาลตําบลประโคนชัย  460,000.- บาท 

5. โครงการวางทอเมนประปาถนนประโคนชัย   
- บานเขวา (จากสี่แยกไฟจราจรถึงสุดเขต  
เทศบาลตําบลประโคนชยั)    

  (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2563) 

700,0๐๐.- กองการ 
ประปา 

เนื่องจากรายรับของการประปาเทศบาลตําบลประโคนชัยไมเพียงพอตอการ
ดําเนินโครงการ  
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  3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 

ลําดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีตั้งไว 
หนวยงานท่ี 

รบัผิดชอบ 
เหตุผลท่ีไมไดดําเนินการ 

1. โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

200,000.- กอง 
สาธารณสุขฯ 

เนื่องจากปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง การปองกันการ
ระบาดใหมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 

2. โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน (อสม.) 

25๐,๐๐๐.- 
(โอนลด  

248,000.-) 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

เนื่องจากปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง การปองกันการ
ระบาดใหมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564  จึงโอนงบประมาณไปตั้ง 
-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ  โครงการขอรับการสนบัสนุนจัดหา
เครื่องมือในการตรวจโรคและอุปกรณทางการแพทยกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
และโรคอ่ืนๆ  200,000.- บาท 
-งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการสาธารณสุข  ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  
28,000.- บาท 
-งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการสาธารณสขุ  ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  
20,000.- บาท 

3. โครงการพัฒนางานสาธารณสุข 
มูลฐานในชมุชน   

120,0๐๐.- กอง 
สาธารณสุขฯ 

เนื่องจากปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง การปองกันการ
ระบาดใหมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพดาน
สาธารณสุข   

80,๐๐๐.- 
(โอนลด 

78,000.-) 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

เนื่องจากปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง การปองกันการ
ระบาดใหมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564  จึงโอนงบประมาณไปตั้ง 
-งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการสาธารณสขุ ประเภทวัสดุงานบานงานครัว  10,000.- บาท 
-งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการสาธารณสุข  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  20,000.- บาท 
-งานงบกลาง  ประเภทสํารองจาย  48,000.- บาท 
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  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

ลําดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีตั้งไว 
หนวยงานท่ี 

รับผิดชอบ 
เหตุผลท่ีไมไดดําเนินการ 

1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชมรมกุงจอม
กระยาสารทประโคนชัย 

5๐,๐๐๐.- 
(โอนลด  

30,500.-) 

กองสวัสดิการ
สงัคม 

เนื่องจากปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง การปองกัน
การระบาดใหมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 จึงโอนงบประมาณ 
ไปตั้งจายรายการใหม งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห  ประเภทครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 
-จัดซ้ือคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล 1 เครื่อง  23,000.- บาท 
-จัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 1 เครื่อง  
7,500.- บาท 

2. โครงการอบรมสงเสริมอาชพีใหแกประชาชน   4๐,๐๐๐.- 
(โอนลด  

40,000.-) 

กองสวัสดิการ
สงัคม 

เนื่องจากปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง การปองกัน
การระบาดใหมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 จึงโอนงบประมาณ 
ไปตั้งงานบริหารงานคลัง  เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ  40,000.- บาท 

3. โครงการฝกอบรมการเกษตรตามแนวทฤษฎี
ใหม โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

40,000.- กองสวัสดิการ
สงัคม 

เนื่องจากปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง การปองกัน
การระบาดใหมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 
 

  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

ลําดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีตั้งไว 
หนวยงานท่ี 

รบัผิดชอบ 
เหตุผลท่ีไมไดดําเนินการ 

1. โครงการอบรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
ตําบลประโคนชัย 

100,000.- 
(โอนลด 

100,000.-) 

กองสวัสดิการ
สังคม 

เนื่องจากปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง การปองกัน
การระบาดใหมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564  จึงโอนงบประมาณ 
ไปตั้งงานงบกลาง  ประเภทสํารองจาย  100,000.- บาท  

2. โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับสิทธิ
ประโยชนแกผูพิการและผูปวยเอดส 

20,000.- กองสวัสดิการ
สงัคม 

เนือ่งจากปฏบิัตติามประกาศคณะกรรมการโรคตดิตอจังหวัดบุรีรัมย เรือ่ง การปองกัน
การระบาดใหมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 
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ลําดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีตั้งไว 
หนวยงานท่ี 

รบัผิดชอบ 
เหตุผลท่ีไมไดดําเนินการ 

3. โครงการปองกันและแกไขปญหาความ
รุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว 

10,000.- 
(โอนลด 

10,000.-) 

กองสวัสดิการ
สงัคม 

เนื่องจากปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง การปองกัน
การระบาดใหมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564  จึงโอนงบประมาณ 
ไปตั้งงานบริหารงานคลัง  เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ  10,000.- บาท 

4. โครงการอบรมและสงเสริมพัฒนาสตรี
เทศบาลตําบลประโคนชัย 

100,000.- 
(โอนลด 

100,000.-) 

กองสวัสดิการ
สงัคม 

เนื่องจากปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง การปองกัน
การระบาดใหมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564  จึงโอนงบประมาณ 
ไปตั้งงานงบกลาง  ประเภทสํารองจาย  100,000.- บาท  

5. โครงการสรางความเขมแข็งแกสถาบัน
ครอบครัว 

15,000.- 
(โอนลด 

15,000.-) 

กองสวัสดิการ
สงัคม 

เนือ่งจากปฏิบัตติามประกาศคณะกรรมการโรคตดิตอจังหวัดบุรีรัมย เรือ่ง การปองกัน
การระบาดใหมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564  จึงโอนงบประมาณ 
ไปตั้งงานบริหารงานคลัง  เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ  15,000.- บาท 

6. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะ 
ทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน 

10,000.- 
(โอนลด 

10,000.-) 

กองสวัสดิการ
สงัคม 

เนื่องจากปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง การปองกัน
การระบาดใหมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 จึงโอนงบประมาณ 
ไปตั้งงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน ประเภทเงินเดือนพนักงาน  
10,000.- บาท 

7. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูสูง 
อายุและศึกษาดูงาน 

150,000.- 
(โอนลด 

107,590.-) 

กองสวัสดิการ
สังคม 

เนื่องจากปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง การปองกัน
การระบาดใหมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 จึงโอนงบประมาณไป
ตั้งงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสรางความเขมแข็งของชมุชน  เงินประโยชนตอบแทนอ่ืน
เปนกรณีพิเศษ  107,590.- บาท 

8. โครงการเสริมสรางคุณคาผูสูงวัยใสใจ
ผูสูงอายุ 

40,000.- 
(โอนลด 

40,000.-) 

กองสวัสดิการ
สงัคม 

เนื่องจากปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง การปองกัน
การระบาดใหมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564  จึงโอนงบประมาณ 
ไปตั้งงานบริหารงานคลงั  เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ  40,000.- บาท 
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  7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบรหิาร 

ลําดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีตั้งไว 
หนวยงานท่ี 

รับผิดชอบ 
เหตุผลท่ีไมไดดําเนินการ 

1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบตัิ 
งานของบุคลากรสภาเทศบาล 

100,000.- 
(โอนลด 

100,000.-) 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

เนื่องจากปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดบุรีรัมย  เรื่อง  
การปองกันการระบาดใหมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564   
จึงโอนงบประมาณไปตั้งงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน   
เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ  100,000.- บาท 

2. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

200,000.- 
(โอนลด 

200,000.-) 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

เนื่องจากปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดบุรีรัมย  เรื่อง  
การปองกันการระบาดใหมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564  
จึงโอนงบประมาณไปตั้ง 
-งานบริหารท่ัวไป  เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ  103,880.- บาท 
-งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปน
กรณีพิเศษ  96,120.- บาท 

3. โครงการจัดงานวันเทศบาล 30,000.- 
(โอนลด 

8,880.-) 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

เนื่องจากปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดบุรีรัมย  เรื่อง  
การปองกันการระบาดใหมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564   
จึงโอนงบประมาณไปตั้งงานบรหิารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน   
เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ  8,880.- บาท 

4. โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรอืนเทศบาลตําบลประโคนชัย 

20,000.- สํานักปลัด 
เทศบาล 

เนื่องจากปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง การ
ปองกันการระบาดใหมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 

5. โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. 5,000.- 
(โอนลด  

1,500.-) 

สํานกัปลดั 
เทศบาล 

เนือ่งจากปฏิบัตติามประกาศคณะกรรมการโรคตดิตอจังหวัดบุรีรัมย เรือ่ง การ
ปองกันการระบาดใหมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564  จึงโอน
งบประมาณไปตั้งงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน  ประเภท
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ  1,500.- บาท 
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ลําดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีตั้งไว 
หนวยงานท่ี 

รับผิดชอบ 
เหตุผลท่ีไมไดดําเนินการ 

6. โครงการฝกซอมแผนปองกันและระงับ
อัคคีภัย 

2๐,๐๐๐.-  สํานักปลัด 
เทศบาล 

เนื่องจากปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง  
การปองกันการระบาดใหมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564   

7. โครงการฝกอบรมชุดปฏบิัติการจิตอาสาภยั
พิบัติประจําเทศบาลตําบลประโคนชัย 
(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2563) 

200,000.- 
(โอนลด 

175,820.-) 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

เนือ่งจากปฏิบัตติามประกาศคณะกรรมการโรคตดิตอจังหวัดบุรีรัมย เรือ่ง  
การปองกันการระบาดใหมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564  
จึงโอนงบประมาณไปตั้ง 
-งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน ประเภทเงินเดือน
พนักงาน 23,240.- บาท  คาจางลูกจางประจํา 7,040.- บาท  และคา 
ตอบแทนพนกังานจาง  1,540.- บาท 
-งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน  จัดซ้ือเครื่องรับสงวิทยุ
สื่อสารชนิดมือถือ ระบบ VHF/FM  ขนาด 5 วตัต  จํานวน 12 เครื่อง  
144,000.- บาท 

8. โครงการฝกอบรมการปองกันและระงับ
อัคคีภยัเบื้องตน 

40,000.- สํานักปลัด 
เทศบาล 

เนื่องจากปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง  
การปองกันการระบาดใหมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 

9. โครงการปรับปรงุขอมูลแผนท่ีภาษีและ
ทะเบยีนทรัพยสิน 

50,000.- 
(โอนลด  

50,000.-) 

 กองคลัง เนือ่งจากยังไมไดจัดหาเจาหนาท่ีมาดําเนินการปรับปรุงขอมูลแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน   จึงโอนงบประมาณไปตั้ง 
-งานบริหารงานคลัง คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  40,000.- บาท 
-งานบริหารงานคลัง  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  10,000.- บาท 

10. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน 

300,000.- 
(โอนลด 

300,000.-) 

กองสวัสดิการ
สังคม 

เนือ่งจากปฏิบัตติามประกาศคณะกรรมการโรคตดิตอจังหวัดบุรีรัมย เรือ่ง  
การปองกันการระบาดใหมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564  
จึงโอนงบประมาณไปตั้งงานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห  โครงการ
สงเคราะหผูดอยโอกาส  300,000.- บาท 
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  ครุภัณฑ 

ลําดับ ครุภัณฑ 
งบประมาณ 

ท่ีตั้งไว 
หนวยงานท่ี 

รบัผิดชอบ 
เหตุผลท่ีไมไดดําเนินการ 

1. จัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายกลางแจง 1,000,000.- 
(โอนลด  

1,000,000.-) 

กองการศึกษา เนื่องจากเครือ่งออกกําลังกายกลางแจงชุดเกายังใชการไดดี  และได
จัดซ้ือชุดใหมเม่ือปงบประมาณ พ.ศ. 2562  คณะผูบริหารจึงใหโอน
งบประมาณไปดําเนินโครงการอ่ืน ดังนี้ 
-งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  โครงการปรับปรุงอาคารหอสมุด
เทศบาลตําบลประโคนชัย 497,800.- บาท 
-งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  จัดซ้ือโตะและเกาอ้ีนักเรียน 
จํานวน 60 ชุด  95,000.- บาท 
-งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  จดัซ้ือรถ
กระเชาแบบเสา ทําดวยอลูมิเนียม กระเชาสูง 8 ม. รับน้ําหนักยก  
120 กก.  จํานวน 1 คัน  300,000.- บาท 
-งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  จดัซ้ือเครื่อง
ตัดพลาสมา  ขนาด 60 A ตัดโลหะไดหนา 12-20 มม.  จํานวน 1 
เครื่อง  42,000.- บาท 
-งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  จดัซ้ือ
เครื่องพิมพหนากวาง ขนาดไมนอยกวา 24 นิ้ว  จํานวน 1 เครื่อง  
60,000.- บาท 
-งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  จดัซ้ือ
ไมสตาฟอะลูมิเนียม  แบบพับ  ขนาด 5 ม.  จํานวน 1 อัน  5,200.- 
บาท  (โอนงบประมาณจากจัดซ้ือรถตักหนาขุดหลังอีก  1,100.- บาท  
รวมเปน  6,300.- บาท) 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีตั้งไว 
เหตุผลท่ีไมไดดําเนินการ 

2. จัดซ้ือรถตักหนาขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ จํานวน 
๑ คัน  พรอมหัวเจาะกระแทก  จํานวน ๑ ชุด  
(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2563) 

3,900,000.- 
(โอนลด 3,900,000.-) 

เนื่องจากยังไมมีความจําเปนตองจัดซ้ือ  คณะผูบริหารจึงใหโอน
งบประมาณไปดําเนินโครงการอ่ืน  ดังนี้ 
-งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  โครงการกอสรางถนน คสล. พรอม 
ทอระบายน้ําและบอพัก  ซอยอันดามัน หมู 7  960,000.- บาท 
-งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  โครงการปรับปรุงผิวจราจรพารา 
แอสฟลทติกคอนกรีต (Overlay) ถนนรอบตลาดสดเทศบาลตําบล 
ประโคนชัย  1,700,000.- บาท 
-งานบริหารท่ัวไป  โครงการปรับปรุงหลังคาโรงจอดรถบริเวณหลัง
สํานักงานเทศบาลตําบลประโคนชัย  177,800.- บาท 
-งานบริหารท่ัวไป  จัดซ้ือเกาอ้ีโครงสรางเหล็ก ท่ีนั่งและพนักพิงบุหนัง
หรือผา 100 ตัว  80,000.- บาท 
-งานวางแผนสถิติและวิชาการ  จัดซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  
1 คัน  854,000.- บาท 
-งานวางแผนสถิติและวิชาการ  ติดตั้งระบบเครื่องเสียงประจํารถ
ประชาสัมพันธพรอมคาติดตั้ง  95,000.- บาท 
-งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา จัดซ้ือเครื่อง
สกัดคอนกรีต ขนาด 30 มม. อัตราเจาะกระแทกไมนอยกวา 1,450 
ครั้ง/นาที จํานวน 1 เครือ่ง  32,100.- บาท 
-งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา จัดซ้ือ
ไมสตาฟอะลูมิเนียม แบบพับ ขนาด 5 ม. จํานวน 1 อัน  1,100.- 
บาท  (โอนงบประมาณจากจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายกลางแจงอีก  
5,200.- บาท  รวมเปน  6,300.- บาท) 
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ลําดับ ครุภัณฑ 
งบประมาณ 

ท่ีตั้งไว 
หนวยงานท่ี 

รบัผิดชอบ 
เหตุผลท่ีไมไดดําเนินการ 

3. จัดซ้ือรถกระเชาแบบเสา ทําดวย
อลูมิเนียม ทํางานท่ีความสงู 10 ม.
ขนาดกระเชาสูง 8 ม. รับน้ําหนักยก 
120 กก. จํานวน 1 คัน  
(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2564) 

300,000.- 
(กันเงิน/ 

ไมกอหนี้ผูกพัน) 

กองชาง เนื่องจากเปนโครงการท่ีขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจายรายการใหม
ตอสภาเทศบาล ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําป 
2564  เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2564  ทําใหไมสามารถจัดหาไดทัน 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

4. จัดซ้ือใบพัดหอยโขงเครื่องสูบน้ํา ขนาด 
๑๐๐ แรงมา จํานวน ๓ เครื่อง  และ
ขนาด ๒๕ แรงมา  จํานวน ๒ เครื่อง 

400,000.- 
 
กองการประปา เนื่องจากรายรับของการประปาเทศบาลตําบลประโคนชัยไมเพียงพอ 

ตอการดําเนินโครงการ 

5. ตดิตัง้ระบบเครื่องเสียงประจํา 
รถประชาสมัพันธพรอมคาติดตั้ง  
(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2564) 

95,000.- 
(กันเงิน/ 

ไมกอหนีผู้กพัน) 

 กองยุทธศาสตร 
และงบประมาณ 

เนื่องจากการจัดซ้ือรถประชาสัมพันธไมสามารถดําเนินการแลวเสร็จ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  จึงไมสามารถดําเนินการติดตั้งระบบ
เครือ่งเสียงประจํารถประชาสัมพันธได 
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ผลการดําเนินงานอ่ืนๆ 
  เทศบาลตําบลประโคนชัยไดดําเนินกิจกรรมอ่ืนๆ โดยไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจากภาค
ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ี ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนท้ังในพ้ืนท่ี
และใกลเคียง  ซ่ึงปรากฏผลการดําเนินงานแยกตามยทุธศาสตรไดดังนี้ 
  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญา
ทองถิ่น 

1. วันท่ี 4 ธันวาคม 2563 เทศบาลตําบลประโคนชัยจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณ
อุทยานน้ําหนองระแซซัน เนื่องในวันคลายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา  
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนารถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ 5 ธันวาคม 2563  

2. วันท่ี 21 กันยายน 2564 เทศบาลตําบลประโคนชัย รวมกับหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรมทองถ่ิน จังหวัดบุรีรัมย จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นในการประกาศยานชุมชนโบราณ
เทศบาลตําบลประโคนชัยเปนมรดกจังหวัดบุรีรัมย เพ่ือสรางองคความรูความเขาใจในการขับเคลื่อนการดําเนิน 
งานอนุรักษฟนฟูยานชุมชนเการะดับจังหวัด ตามขอเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตรการอนุรักษฟนฟูยาน
ชุมชนเกาแหงชาติ ไปสูการปฏิบัติในระดับจังหวัด และเสริมสมรรถนะองคความรูดานการบริหารจัดการยาน
ชุมชนเกาใหแกภาคสวนตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

3. สํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ไดจายเงินกูใหแกเทศบาลตําบลประโคนชัย 
จํานวน ๙ งวด รวมเปนเงินท้ังสิ้น ๑๗,๗๑๙,๐๐๐.- บาท ตามสัญญากูเงิน เลขท่ี ๑๑๘๓/๑๙๐/๒๕๕๕ ลงวันท่ี 
๒๖ กันยายน ๒๕๕๕  เพ่ือนําไปดําเนินโครงการตางๆ รวม ๓ โครงการ  ดังนี ้

 ๑) โครงการกอสรางงานผังบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลประโคนชัย  
วงเงิน  ๒,๑๙๙,๐๐๐.-  บาท  (สัญญาเลขท่ี ๑/๒๕๕๖) 

 ๒) โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงคศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลประโคนชัย 
วงเงิน  ๖,๑๒๐,๐๐๐.- บาท  (สัญญาเลขท่ี ๒/๒๕๕๖) 

 ๓) โครงการกอสรางอาคารหอสมุดและศูนยการเรียนรูเทศบาลตําบลประโคนชัย 
วงเงิน  ๙,๔๐๐,๐๐๐.- บาท  (สัญญาเลขท่ี ๔/๒๕๕๖) 

คิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๓ ตอป กําหนดสงใชคืนภายในกําหนด ๑๐ ป ผอนชําระปละครั้ง
ภายในวันท่ี ๓๐ กันยายนของทุกป  ซ่ึงเทศบาลตําบลประโคนชัยไดชําระหนี้เงินกูไปแลว ดังนี้ 

งวดท่ี ๑  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  จํานวนเงิน  ๒,๐๗๗,๒๐๗.๔๑ บาท  
           แยกเปน  ตนเงิน  ๑,๕๔๕,๖๓๗.๔๑  บาท  และดอกเบี้ย  ๕๓๑,๕๗๐.- บาท 
งวดท่ี ๒  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  จํานวนเงิน  ๒,๐๗๗,๒๐๗.๔๑ บาท  

  แยกเปน  ตนเงิน  ๑,๕๙๒,๐๐๖.๕๓  บาท  และดอกเบี้ย  ๔๘๕,๒๐๐.๘๘ บาท 
งวดท่ี 3  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  จํานวนเงิน  ๒,๐๗๗,๒๐๗.๔๑ บาท  

  แยกเปน  ตนเงิน  ๑,639,76๖.7๓  บาท  และดอกเบี้ย  ๔37,44๐.6๘ บาท 
งวดท่ี 4  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  จํานวนเงิน  ๒,๐๗๗,๒๐๗.๔๑ บาท  

  แยกเปน  ตนเงิน  ๑,688,959.7๓  บาท  และดอกเบี้ย  388,๒47.6๘ บาท 
งวดท่ี 5  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  จํานวนเงิน  ๒,๐๗๗,๒๐๗.๔๑ บาท  

  แยกเปน  ตนเงิน  ๑,739,628.52  บาท  และดอกเบี้ย  337,578.๘9 บาท 
งวดท่ี 6  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 จํานวนเงิน  ๒,๐๗๗,๒๐๗.๔๑ บาท  

  แยกเปน  ตนเงิน  1,791,817.38  บาท  และดอกเบี้ย  285,390.03 บาท 
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งวดท่ี 7  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 จํานวนเงิน  ๒,๐๗๗,๒๐๗.๔๑ บาท  

  แยกเปน  ตนเงิน  1,859,399.09  บาท  และดอกเบี้ย  193,029.59 บาท 
 

  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1. สํานักกอสรางทางท่ี 2 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ไดมีโครงการกอสรางทางหลวง

หมายเลข 2208 ประโคนชัย-กระสัง ตั้งแต กม.1+900 - กม.25+900 (ระยะทาง 24 กิโลเมตร) เพ่ือขยาย
ชองทางการจราจรเปน 4 เลน แตเนื่องจากบริเวณ กม.3+100 มีทอเมนประปา ขนาด 16 นิ้ว (400 มม.) 
กีดขวางพ้ืนท่ีในการกอสราง กองการประปาเทศบาลตําบลประโคนชัย ตองทําการยายทอเมนประปาออกและ
วางในจดุใหม 
 

  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  1. เทศบาลตําบลประโคนชัย จัดทําบันทึกขอตกลงรวมกับเทศบาลตําบลโคกมา เทศบาล
ตําบลเขาคอก เทศบาลตําบลพลับพลาชัย องคการบริหารสวนตําบลประโคนชัย องคการบริหารสวนตําบล
ตะโกตาพิ และองคการบริหารสวนตําบลปงกู ในการจางเหมาไถฝงกลบขยะมูลฝอยบริเวณท่ีท้ิงขยะท่ี
สาธารณะประโยชนโคกกรวด ตําบลปงกู  ซ่ึงคาใชจายในการจางเหมาไถฝงกลบรวมท้ังสิ้น  395,370.- บาท 
แยกเปน  
   ครัง้ท่ี ๑  วันท่ี 6 - 15 พ.ย. 2563   งบประมาณ  63,000.- บาท 
   ครัง้ท่ี ๒  วันท่ี 1 - 9 มี.ค. 2564  งบประมาณ  65,070.- บาท 
   ครัง้ท่ี 3  วันท่ี 27 เม.ย. - 5 พ.ค. 2564 งบประมาณ  65,070.- บาท 
   ครั้งท่ี 4  วันท่ี 4 - 12 มิ.ย. 2564  งบประมาณ  66,420.- บาท 
   ครั้งท่ี 5  วันท่ี 12 - 20 ก.ค. 2564   งบประมาณ  68,040.- บาท 
   ครั้งท่ี 6  วันท่ี 16 - 24 ส.ค. 2564   งบประมาณ  67,770.- บาท 
  2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จัดทําโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เพ่ือ
สรางจิตสํานึกใหประชาชนมีสวนรวมในการดูแลสิ่งแวดลอมและลดปริมาณขยะในชุมชน รวมท้ังเพ่ิมรายได
ใหแกครอบครัว  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  มีปรมิาณขยะท่ีชุมชนรับซ้ือดังนี้ 

วัน เดือน ป ชุมชน ปริมาณขยะ (กก.) 
2 ธ.ค. ๒๕63 ชมุชนหนองกกเหนือ 527.50 
2 ก.พ. 2564 ชมุชนวัดโคนคุมระเนียด 1,018 
23 มี.ค. ๒๕๖4 ชมุชนวัดโคนคุมระเนียด 955 
25 มี.ค. ๒๕๖4 ชมุชนวัดแจงคุมรุงสุริยา 

ชมุชนวัดแจงคุมมัชฌิมา 
ชมุชนวัดแจงคุมสายัณห 

1,429 
18 ส.ค. 2564 1,897 

 

3. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม รวมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ดําเนินโครงการปองกันและแกไขปญหาขยะอิเล็กทรอนิกส ประเภทซากโทรศัพทเคลื่อนท่ีและอุปกรณตอพวง 
ซ่ึงอุปกรณดังกลาวหากท้ิงหรือกําจัดไมถูกวิธีจะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยขอรับบริจาคโทรศัพทมือถือ
เกาและอุปกรณตอพวงตางๆ เพ่ือนําไปกําจัดใหถูกตองตามหลักวิชาการ  
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4. วันท่ี 20 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตําบลประโคนชัยรับการตรวจประเมินจาก 
คณะกรรมการตรวจประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(Environmental Health Accreditation : EHA)  ซ่ึงเทศบาลตําบลประโคนชัยไดจัดสงประเมิน 2 เรื่อง คือ 
การจัดการคุณภาพน้ําประปา และการจัดการกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

5. วันท่ี 22 กรกฎาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมนําสงขยะอันตรายชุมชน    
ณ จุดรวบรวมศูนยราชการจังหวัดบุรีรัมย เพ่ือนําไปกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ โดย บริษัท เวส เมเนจ
เมนท สยาม จํากัด 
  6. วันท่ี 19 - 21 กรกฎาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมจางเหมาดําเนินการ 
ขุดลอกรองระบายน้ําเพ่ือเปดทางน้ําใหไหลสะดวกในชวงฤดูฝน โดยใชงบประมาณ 68,250.- บาท บริเวณ  
2 ชวง คือ 
   1) ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 2445 สายประโคนชัย-บุรีรัมย บริเวณ กม.ท่ี 
43+600 ถึง กม.ท่ี 44+050 (ท้ังสองขาง) 
   2) ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 2208 สายประโคนชัย-พลับพลาชัย บริเวณ กม.ท่ี 
0+000 ถึง กม.ท่ี 0+300 

7. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดทําธนาคารน้ําใตดินตามนโยบายของกระทรวง 
มหาดไทย บริเวณศูนยสาธารณสุขและโรงเรียนเทศบาลตําบลประโคนชัย เพ่ือเก็บน้ําฝนไวใตดินสรางความ  
ชุมชืน้ใหกับดินและตนไม 
  8. เทศบาลตําบลประโคนชัย ไดรับโลเชิดชูเกียรติองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใหการ
สนับสนุนตลาดปลอดโฟม จากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดบุรีรัมย  

9. กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมไดประกาศผลการประเมินเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน ระดับ
พ้ืนท่ี ประจําป 2563 เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2564 ใหเทศบาลตําบลประโคนชัยอยูในระดับ “ดีเยี่ยม” โดย
พิจารณาผลงานเอกสารตามองคประกอบเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน  4 ดาน ไดแก เมืองอยูดี คนมีสุข สิ่งแวดลอม
ยั่งยืน และเทศบาลแหงการเรียนรูและการบริหารจัดการท่ีดี ซ่ึงคณะกรรมการอํานวยการประเมินฯ ไดมีมติ
เห็นชอบและรับรองผลการประเมิน  ในการประชุมเม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2564 

และกรมสงเสริมคุณภาพสิ่ งแวดลอม ได มีแผนการประเมินเมืองสิ่ งแวดลอมยั่ งยืน 
ระดับประเทศ ประจําป 2564 ในเดือนตุลาคม 2564 เพ่ือพิจารณาผลงานเชิงประจักษผานระบบการประชุม
ทางไกล (Video Conference)  โดย Application Zoom Cloud Meeting  
 

  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
1. กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลประโคนชัย มีรายรับในปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖4  ดังนี ้
   - คงเหลือจากปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63     271,522.11  บาท  
   - งบจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 404,955.-  บาท 
   - งบจากเทศบาลตําบลประโคนชัย  240,000.-  บาท 
   - ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร       1,003.92  บาท 
   - เงินบริจาค     2,500.-  บาท 
   รวมเปนเงินท้ังสิ้น     648,458.92  บาท  
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลประโคนชัยไดนําเงินไปดําเนินโครงการ/กิจกรรม

ตางๆ ดังนี ้
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ลําดับ 
ท่ี 

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
อนุมัติ 

เบิกจาย ผูรบัผิดชอบโครงการ 

ประเภทท่ี ๑  สนับสนุนและสงเสรมิการจัดบริการสาธารณสขุของหนวยบริการหรือหนวยงานสาธารณสุข 
ในพ้ืนท่ี 

๑. โครงการสงเสริมภาวะโภชนาการและ
พัฒนาการเด็กกอนวัยเรียน 

53,800.- 25,830.- ศูนยบริการสาธารณสุขฯ 

2. โครงการสงเสริมการดูแลสุขภาพหญิง
ตั้งครรภเชิงรุก 

23,925.- 9,900.- ศูนยบริการสาธารณสุขฯ 

3. โครงการเยี่ยมบานแมและเด็กแรกเกิด 12,900.- 9,300.- ศูนยบริการสาธารณสุขฯ 
4. โครงการเยี่ยมบานผูสงูอายุ ผูพกิาร และ

ผูปวยติดเตยีงในชุมชน 
10,800.- 3,600.- ศูนยบริการสาธารณสุขฯ 

รวมประเภทท่ี 1 101,425.- 48,630.-  
ประเภทท่ี ๒  สนับสนนุกลุมหรือองคกรประชาชน หรือหนวยงานอ่ืนในพ้ืนท่ี 

1. โครงการสุขภาพดีดวยแอโรบิค 
(หนองระแซซัน) 

47,400.- 35,300.- ชมรมแอโรบิคเทศบาล
ตําบลประโคนชยั 

2. โครงการสงเสริมการออกกําลังกายดวย 
แอโรบิค (แสงสมชัย) 

47,400.- 40,400.- คณะกรรมการชุมชน
อํานวยกิจ 

3. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุมเสี่ยงและ 
ผูปวยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 

20,450.- 20,450.- อสม.ทต.ประโคนชยั 

4. โครงการสงเสริมสุขภาพพระสงฆ สามเณร 
โดยทีมอาสาสมัครสงเสริมสุขภาพประจําวัด 

10,000.- 10,000.- อสม.ทต.ประโคนชัย 

5. โครงการเสริมวัย ใสใจผูสูงอายุชุมชนวัดแจง 14,050.- 14,050.- กองทุนแมของแผนดิน 

รวมประเภทท่ี 2 139,300.- 120,200.-  
ประเภทท่ี ๓ สนับสนุนและสงเสรมิกิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาและฟนฟูคุณภาพชีวติผูสูงอายุ 

รวมประเภทท่ี 3 - -  
ประเภทท่ี ๔  สนับสนนุคาใชจายในการบริหารหรือพัฒนากองทุน 

1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน 35,000.- 16,080.- คณะกรรมการกองทุน 
2. โครงการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุน 56,975.- 20,344.- คณะกรรมการกองทุน 
3. โครงการจัดทําแผนงานโครงการกองทุน

หลักประกันสุขภาพเทศบาลตาํบลประโคนชยั 
4,950.- 3,150.- คณะกรรมการกองทุน 

รวมประเภทท่ี 4 96,925.- 39,574.-  
ประเภทท่ี ๕  สนับสนนุและสงเสรมิกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภยัพิบตัใินพ้ืนท่ี 

1. โครงการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

312,377.11 276,001.- คณะกรรมการกองทุน 

รวมประเภทท่ี 5 312,377.11 276,001.-  
รวมทุกประเภท 650,027.11 484,405.-  
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2. เทศบาลตําบลประโคนชัยดําเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินตามนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย เพ่ือดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง โดยมีอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน จํานวน 2 คน คือ
นางสาวรัญจวน ปานะโปย และนางสาวพิชญาพร นิติธรรมศิริกุล เปนผูไดรับคัดเลือกและผานการฝกอบรม
หลักสตูรการดูแลผูสูงอายข้ัุนกลาง ตามขอกําหนดของกระทรวงมหาดไทยเรียบรอยแลว 

3. วันท่ี 8 ธันวาคม 2563 ถึงวันท่ี 7 มกราคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
รวมกับงานคุมครองผูบริโภคโรงพยาบาลประโคนชัย ออกตรวจสถานประกอบการ รานชํา รานคาสง ราน
จําหนายเครื่องสําอาง และรานนวดเพ่ือสุขภาพ เพ่ือความปลอดภัยของผูบริโภคในการเลือกซ้ืออาหารและ
บริการผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ 

4. วันท่ี 14 มกราคม 2564 เทศบาลตําบลประโคนชัย รวมกับอําเภอประโคนชัย ปศุสัตว
อําเภอประโคนชัย และสาธารณสุขอําเภอประโคนชัย ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบปญหารองเรียนจากประชาชน ในเรื่อง
ของเหตุรําคาญ  และใหผูถูกรองดําเนินการตามคําแนะนาํของเจาพนกังาน 

5. กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม ออกใหบริการฉีดพนน้ํายาเคมีปองกันยุงลายพาหะนําโรค
ไขเลอืดออกในชุมชนและโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลประโคนชัย  แบงเปน 4 ชวง ดังนี้   

   ชวงท่ี 1  วันท่ี 2๑ - ๒5 ธันวาคม ๒๕63    ชวงท่ี 2  วันท่ี 15 - 19 มีนาคม ๒๕๖4 
   ชวงท่ี 3  วันท่ี 21 - 25 มิถุนายน 2563    ชวงท่ี 4  วันท่ี 13 - 17 กันยายน 2564 
6. เทศบาลตําบลประโคนชัยดําเนินการขับเคลื่อนเพ่ือเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมการแพร

ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม  ดังนี้ 
1) ดําเนินโครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 (Covid-19) และการใส

หนากากอนามัย 100% พรอมท้ังลงพ้ืนท่ีเคาะประตูบานมอบหนากากอนามัยและใหคําแนะนําในการสวมใส
หนากากอยางถูกตอง  

2) การเยี่ยมบานของอาสาสมัครบริบาลตามแผนการดูแลรายบุคคล เปนแบบ
ออนไลนผานทางโทรศัพท โดยการสงไลนเพ่ือสอบถามอาการท่ัวไปของผูปวย พรอมใหคําแนะนํากับญาติและ
ผูดูแล เพ่ือใหมีการดูแลอยางตอเนื่อง 

3) เจาหนาท่ีศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลตําบลประโคนชัย ออกบริการตรวจ
เบาหวานใหผูปวยท่ีบาน  เพ่ือใหญาตินําผลเลือดไปรับยาท่ีโรงพยาบาลประโคนชยั 

4) ขอความรวมมือประชาชนใหเขาออกตลาดสดเทศบาลตําบลประโคนชัยบริเวณ
จุดคัดกรองทางเดียว  และลางทําความสะอาดสัปดาหละครั้งเพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหกับผูมาซ้ือของ   

5) วันท่ี 29 เมษายน 2564 ประกาศปดตลาดสดเทศบาลตําบลประโคนชัย ตลาด
คิวรถเล็ก ตลาดเชา ตลาดไนท ตลาดคลองถม-บานหมอ2 ตลาดนัดเชา บขส. จนกวาสถานการณการระบาด
จะดีข้ึน 

6) การรณรงคประชาสัมพันธและใหความรูแกพอคาแมคาในตลาดสดเทศบาลตําบล
ประโคนชัย ตลาดเชา ตลาดนัดคลองถม ใหปฏิบัติตามมาตรการคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดบุรีรัมย 
มาตรการปองกันและเฝาระวังของกระทรวงสาธารณสุขอยางเครงครัด 

7) ตั้งจุดบริการรถสุขาสาธารณะใหกับประชาชนบริเวณหนาสํานักงานเทศบาล
ตําบลประโคนชัย เพ่ือลดอัตราความหนาแนนของการเขาใชบริการหองสุขาในอาคารสํานักงานเทศบาลตําบล     
ประโคนชยั  และจอดใหบริการประชาชนท่ีมารับการฉีดวัคซีน ณ หอประชมุอําเภอประโคนชัย 

8) ตั้งจุดคัดกรองประชาชนกอนเขารับบริการในสํานักงานเทศบาลตําบลประโคนชยั 
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9) วันท่ี 27 กรกฎาคม 2564 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบล

ประโคนชัย สนับสนุนรถน้ําเพ่ือทําความสะอาดบริเวณกองกํากับการตํารวจภูธรบุรีรัมยเขต 2 (เกา) เพ่ือรองรับ
การเปนโรงพยาบาลสนาม 

10) วันท่ี 18 สิงหาคม 2564 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบล  
ประโคนชัย รวมกับเทศบาลตําบลโคกมา และองคการบริหารสวนตําบลประโคนชัย จัดสงน้ําจากโรงผลิต
น้ําประปาใหกับโรงพยาบาลสนาม 4 แหง ไดแก โรงพยาบาลประโคนชัย โรงพยาบาลสนามวัดจําปา 
โรงพยาบาลสนามประโคนชัยรีสอรท  โรงพยาบาลสนามโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 

11) โรงเรียนเทศบาลตําบลประโคนชัยปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
(On Site) มาเปนแบบ Online , On Hand และ On Demand การเรียนท่ีบาน โดยแจงใหผูปกครองมารับ 
ใบงานและเเบบฝกหดั  เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูตลอดเวลาท่ีโรงเรียนประกาศปดดวยเหตุพิเศษ 

12) กองสวัสดิการสังคมไดรับความรวมมือจาก อสม.เทศบาลตําบลประโคนชัยใน
การคัดกรองผูเขารับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและผูพิการประจําเดือน 

13) ประกาศงดใชสวนสาธารณะสระตาเจรือมเพ่ือทําความสะอาด เนื่องจากเปน
สถานท่ีท่ีผูปวยผลยืนยันไปใชออกกําลังกาย 

14) การใช นิวพีเคซีรีสอรท เปนศูนยกักกันโรคในพ้ืนท่ี (Local Quarantine : LQ)
สําหรับประชาชนท่ีมาจากพ้ืนท่ีสีแดงเขม สแีดง  ซ่ึงจํานวนผูเขากักกันโรคในศูนยสรุปไดดังนี้ 

 

เดือน 
LQ  

DMHTT 
 

รวม 
ชาย หญิง รวม 

กรกฎาคม 12 11 23 54 77 
สงิหาคม 19 9 28 39 67 
กันยายน 8 4 12 43 55 
รวมท้ังส้ิน 39 24 63 136 199 

 

เม่ือกักตัวครบกําหนด 14 วัน จะไดรับหนังสือรับรองจากศูนย (Provincial Quarantine) ไว
เปนหลักฐาน มีการทําความสะอาดฉีดพนน้ํายาฆาเชื้อสถานท่ีกักตัวเปนประจํา และมีการจัดเก็บขยะติดเชื้อ
นําไปกําจัดอยางถูกวิธี ณ โรงพยาบาลประโคนชัย สวนประชาชนท่ีมาจากพ้ืนท่ีสีสม สีเหลือง ใหพักท่ีบานใช
มาตรการ DMHTT 

 

  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
1. วันท่ี 28 กันยายน 2564 คณะกรรมการจัดหาประโยชนเทศบาลตําบลประโคนชัย

ประชุมพิจารณามาตรการชวยเหลือผูประกอบการคา ท่ีไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รอบท่ี 3 โดยกําหนดใหงดเก็บคาเชาแผงตลาดสดเทศบาลตําบลประโคนชัย 
งดเก็บคาวางของขายในตลาดสดภาคเชาและตลาดไนท งดเก็บคาเชาบริการสวมสาธารณะในตลาดสดเทศบาล
ตําบลประโคนชัย    เปนเวลา 1 เดือน  ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564   
 

  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
  1. วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตําบลประโคนชัยรวมกับสํานักงานพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษยจังหวัดบุรีรัมย จัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพสงเสริมความเขมแข็งสภาเด็กและ
เยาวชนระดับตําบล ภายใตแนวคิด "เด็กคิด เด็กทํา เด็กนํา ผูใหญหนุน" มีเด็กและเยาวชนเขารวมโครงการ 
จํานวน 50 คน 
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2. เดือนพฤศจิกายน ๒๕63 กองสวัสดิการสังคมรับลงทะเบียนผูสูงอายุท่ีมีอายุ 60 ป

บริบูรณ ท่ียังไมเคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ และผูสูงอายุท่ีจะมีอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณในป
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖5 นับจนถึงวันท่ี 1 กันยายน ๒๕๖5 (เกิดกอนวันท่ี 2 กันยายน ๒๕๐5) ตาม
โครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖5 มีผูสูงอายุมาลงทะเบียน จํานวน
ท้ังสิ้น 100 คน  แยกเปน  อาย ุ๖๐ ป จํานวน 93 คน  อายุ ๗๐ ป จํานวน 5 คน  อาย ุ8๐ ป จํานวน 2 คน 

3. กองสวัสดิการสังคม ไดนําเงินของกลุมฌาปนกิจกองทุนเพ่ือนชวยเพ่ือนเทศบาลตําบล 
ประโคนชัย มอบใหแกครอบครวัของสมาชิกท่ีเสียชีวิตไปใชในการจัดการศพ จํานวน 59 ศพ โดยเรียกเก็บเงิน
จากสมาชิกศพละ  ๒๐.- บาท  ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ไดมอบเงินไปแลว ดังนี ้

 

เดือน จํานวนศพ 
ของสมาชิก 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

เดือน จํานวนศพ 
ของสมาชิก 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ต.ค. ๒๕63 6 118,120.- เม.ย. 2564 5 117,380.- 
พ.ย. ๒๕63 7 167,440.- พ.ค. 2564 4 95,380.- 
ธ.ค. ๒๕63 4 95,640.- มิ.ย. 2564 4 95,640.- 
ม.ค. ๒๕๖4 6 142,860.- ก.ค. 2564 3 71,520.- 
ก.พ. ๒๕๖4 4 94,840.- ส.ค. 2564 5 118,660.- 
มี.ค. ๒๕๖4 5 118,100.- ก.ย. 2564 6 141,540.- 

 

ปจจุบันมีสมาชิกกลุมฌาปนกิจกองทุนเพ่ือนชวยเพ่ือนเทศบาลตําบลประโคนชัย รวมท้ังสิ้น 
59 คน  (ณ 30 กันยายน 2564) 

4. วันท่ี 19 พฤษภาคม 2564 นายบุญจันทร ทองแถม ปลัดเทศบาลตําบลประโคนชัย เปน
ตัวแทนผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และพนักงานเทศบาลตําบลประโคนชัย มอบเงินจํานวน 8,000.- บาท
รวมสนับสนุนการจัดตั้ง "ครัวพระราชทานอุปนายิกาผูอํานวยการสภากาชาดไทย" ณ โดมสวนรมยบุรี 200 ป 
เทศบาลเมืองบรุีรัมย 

5. วันท่ี 23 กันยายน 2564 กองสวัสดิการสังคมมอบเงินสงเคราะหผูดอยโอกาส ผูยากไร 
ผูสูงอายุ คนยากจน และคนอนาถาในเขตเทศบาลตําบลประโคนชัย ท่ีไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จํานวน 148 คนๆ ละ 2,000.- บาท ตามท่ีคณะกรรมการชุมชน
ไดนําเสนอ และคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาชวยเหลือประชาชนฯ ไดพิจารณาแลว 

6. วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 กองสวัสดิการสังคมสงมอบถุงยังชีพและเงินชวยเหลือใหกับ     
นายวิศิษฐ พวงไพบลูย ชุมชนวัดโคนคุมระเนียด ซ่ึงไดรับการพิจารณาจากสมาคมคนตาบอดไทย เพ่ือชวยเหลือ
เยียวยาท่ีไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
 

  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
1. วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 นายประสงค พวงไพบูลย นายกเทศมนตรีตําบลประโคนชัย รวม

พิธีลงนามบันทึกขอตกลง (MOU) ระหวางจังหวัดบุรีรัมยกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงในจังหวัด
บุรีรัมย  เพ่ือขับเคลื่อนตามนโยบาย Buriram Eco City  ณ อาคารโดมเอนกประสงค เทศบาลเมืองบรุีรัมย 

2. วันท่ี 30 ตุลาคม 2563 นายประสงค พวงไพบูลย นายกเทศมนตรีตําบลประโคนชัย เขา
รับรางวัลองคกรปกครองสวนทองถ่ินดีเดน ประจําปงบประมาณ 2562 ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย ซ่ึงกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินไดมอบใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดบุรีรัมย  จํานวน 6 แหง  
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3. เทศบาลตําบลประโคนชัยไดรับรางวัลองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2564 มีผลคะแนนผานเกณฑการประเมินในรอบการประเ มินของ
สถาบันการศึกษา ซ่ึงคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสสวนทองถ่ินไดจัดสรรเงินอุดหนุน 
เปนเงินรางวัล 232,653.06 บาท เพ่ือนํามาใชพัฒนาตามอํานาจหนาท่ีและหรือการตอยอดนวัตกรรมท่ีไดรับ
รางวัลเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนตามแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป 

4. สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ไดประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการประเมินเทศบาลตําบลประโคนชัย ไดคะแนน
รวม 95 คะแนน  อยูในระดับ AA  แบงเปนคะแนนดานตางๆ ดังนี้ 

 1) ดาน IIT  สอบถามพนักงานในองคกร    90.41  คะแนน 
 2) ดาน EIT  สอบถามบคุคลภายนอก    94.41  คะแนน 
 3) ดาน OIT  การเปดเผยขอมูลผานเว็บไซต 98.89  คะแนน 
โดยเทศบาลตําบลประโคนชัยจะนําข้ันตอน วิธีการ ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ 

ไปปฏิบัติเพ่ือรองรับการประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีและสอดคลอง
กับตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต เรื่องมาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต 

5. การประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Local Performance Assess 
ment : LPA) ประจําป 2564 ในดานการบริหารจัดการ ดานการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ดานการ
บริหารงานการเงินและการคลัง ดานการบริการสาธารณะ และดานธรรมาภิบาล ตามแบบท่ีกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินกําหนด  ผลการประเมินเทศบาลตําบลประโคนชัยไดคะแนนรวม 91.16%  

6. วันท่ี 24 ตุลาคม 2563 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนวิทยากรใหการปองกัน
และระงับเหตุอัคคีภยัใหกับนักศึกษาวิชาทหาร ณ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ 

7. วันท่ี 5-6 พฤษภาคม 2564 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและกองชาง ออกตัด
ตนไมและประเมินความเสียหายของบานเรือนประชาชน 27 หลัง ท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุวาตภัย ในวันท่ี        
4 พฤษภาคม 2564 และวันท่ี 15 มิถุนายน 2564 ผูบริหารเทศบาลตําบลประโคนชัยลงพ้ืนท่ีมอบเงินให
ความชวยเหลือผูท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุวาตภัย รวมเปนเงินท้ังสิ้น 86,358.- บาท เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนเบื้องตนใหกับประชาชนใชในการซอมแซมท่ีอยูอาศัย 

8. วันท่ี 5 สิงหาคม 2564 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกดําเนินการตัดตนไมท่ี
ลมกีดขวางเสนทางจราจรบริเวณถนนไปบานเขวาเนื่องจากเกิดพายุฝนและลมกรรโชกแรง พรอมนําออกให
ประชาชนไดใชเสนทางสัญจรตามปกติ 
  9. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลประโคนชัย ออกระงับเหตุเพลงิไหมดังนี้ 

-วันท่ี 29 ตุลาคม 2563 รวมระงับเหตุรถชนกันบนถนนทางหลวงสาย 24 ในพ้ืนท่ี
อําเภอหนองก่ี เปนเหตุใหรถน้ํามันพลิกคว่ํามีน้ํามันรั่วไหล เพลิงลุกไหมบานเรือน รานคา และรถท่ีจอดบริเวณ
สองขางทาง  
   -วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2563 ระงับเหตุเพลิงไหมบานประชาชน ในหมูบานจัดสรร
ทางไปบานหนองมวง (เขตองคการบริหารสวนตําบลประโคนชยั) 

-วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 รวมระงับเหตุเพลิงไหมโรงเก็บยางละหานทราย     
รับเบอร สายตรี 3  อําเภอบานกรวด 
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-วันท่ี 4 มกราคม 2564 รวมกับงานปองกันฯองคการบริหารสวนตําบลประโคนชัย 
ออกระงับเหตุเพลิงไหมคอกวัวบานสวายสอ (เขตองคการบริการสวนตําบลประโคนชัย) 

 -วันท่ี 26 มกราคม 2564 ระงับเหตุเพลิงไหมรานเบสเบเกอรี่ ถนนธนูประสิทธิ์  
-วันท่ี 23 มิถุนายน 2564 ระงับเหตุเพลิงไหมบริเวณหมูบานแสงสมชัย 
-วันท่ี 21 มิถุนายน 2564 รวมระงับเหตุเพลิงไหมบานประชาชนขางโรงเรียน   

บานบัว  ตําบลจรเขมาก  อําเภอประโคนชัย 
-วันท่ี 5 มิถุนายน 2564 รวมระงับเหตุเพลิงไหมบานประชาชน บานหนองน้ําใส  

ตําบลหนองบอน  อําเภอประโคนชัย 
-วันท่ี 19 กันยายน 2564 รวมระงับเหตุเพลิงไหมบานประชาชน บานละลมพนู 

ตําบลไพศาล  อําเภอประโคนชยั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนท่ี  3 
การประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
  การประเมินผลเปนสิ่งหนึ่งท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินงาน เพราะผลท่ีไดจากการประเมินถือ
เปนขอมูลยอนกลับท่ีสามารถนําไปใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินงานตอไป 
ซ่ึงข้ึน อยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน  

การประเมินผลการดําเนินงานจึงเปนสิ่งท่ีจะบงชี้วาแผนงานโครงการท่ีกําหนดไวไดมีการ
ปฏิบัติหรือไมอยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนงานโครงการท่ีไดดําเนินงานไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นําไปสู
ความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไวหรือไม นอกจากนี้ การประเมินผลการดําเนินงานยังถือเปนกระบวนการ
ตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑ  โดยใชขอมูลท่ีเก็บรวบรวมอยางเปนระบบ มีความเท่ียงตรง 
เปนปรนัย เชื่อถือได 
  แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีดีเทาไรก็ตาม แตหากไมสามารถ
บงชี้ถึงผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนได ก็ไมสามารถท่ีจะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินได “การ
ประเมินผล” จึงเปนเครื่องมือสําคัญท่ีคอยเปนตัวบงชี้วา ผลจากการดําเนินงานเปนไปตามหรือบรรลุตาม
เปาหมายหรือไมอยางไร 
 

กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยาง ไดแก สวนราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ โรงเรียน คณะกรรมการชุมชน อสม. 
และประชาชนในเขตเทศบาลตําบลประโคนชัย  จํานวน  ๑,๐๐๐  คน  (ไดรับแบบประเมินกลับ  524  คน)  
 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีใชในการประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลประโคนชัย 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ใชวิธีการตอบแบบสอบถาม ตามแบบประเมินของกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน  แลวใหกลุมตัวอยางเปนผูตอบแบบสอบถาม 

 

เครื่องมือท่ีใชในการประเมินผลแผนพัฒนา 
การรายงานจะใชแบบท่ี ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร โดยใช

แบบท่ี ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม และ
แบบท่ี ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละ
ยุทธศาสตร เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลหลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ  และมีกําหนดระยะเวลาใน
การรายงานปละ ๑ ครั้ง  
 

การวิเคราะหขอมูล 
๑. การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน ไดแก เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ 

โดยใชการวิเคราะหขอมูลดวยคาสถิติเชิงพรรณนา  ไดแก  ความถ่ี (f)  และรอยละ (%) 
  ๒. การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูตอบแบบประเมินท่ีมีตอการดําเนินงานของ
เทศบาลตําบลประโคนชัย ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  แยกเปน ๗ ยุทธศาสตร ๙ ประเด็น โดยใชการ
วิเคราะหขอมูล 

 

การตีความหมายของขอมูล 
๑. ขอมูลท่ีเปนจํานวนรอยละ 
๒. คาเฉลี่ย  มีความหมายดังนี้ 
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 -คาเฉลี่ย ๐.๐๐ - ๑.๐๐  หมายความวา  ไมพอใจ 
 -คาเฉลี่ย ๑.๐๑ - ๒.๐๐  หมายความวา  พอใจ 
 -คาเฉลี่ย ๒.๐๐ - ๓.๐๐  หมายความวา  พอใจมาก 
๓. คาเบี่ยงเบน (S.D.)  มีความหมายดังนี้ 
 -ถา S.D. อยูระหวาง ๐.๐๐-๑.๕๐  หมายความวา  มีระดับความพึงพอใจสอดคลองกัน 
 -ถา S.D. อยูระหวาง ๑.๕๑-๓.๐๐  หมายความวา  มีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
สวนท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไป  แสดงเปนคารอยละของผูตอบแบบประเมิน 

 

ตารางท่ี ๑  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ 
เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 233 44.50 
หญงิ 291 55.50 
รวม ๕24 ๑๐๐ 

 

  จากตารางท่ี ๑  พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 291 คน คิดเปนรอยละ    
55.50  เปนเพศชาย  จํานวน  233  คน  คิดเปนรอยละ 44.50 
 

ตารางท่ี ๒  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ 
อายุ จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา ๒๐ ป 20 3.80 
๒๐ - ๓๐ ป 77 14.70 
๓๑ - ๔๐ ป 100 19.10 
๔๑ - ๕๐ ป 114 21.80 
๕๑ - ๖๐ ป 114 21.80 

มากกวา  ๖๐  ป 99 18.90 
รวม 524 ๑๐๐ 

 

  จากตารางท่ี ๒  พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 4๑ - 5๐ ป จํานวน ๑14 คน คิดเปน    
รอยละ ๒1.80 และอายุ ๕๑ - ๖๐ ป จํานวน ๑14 คน คิดเปนรอยละ ๒1.80 รองลงมาอายุ ๓๑ - ๔๐ ป 
จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ ๑9.10 , อายมุากกวา 60 ป จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 18.90 , อายุ  
๒๐ - ๓๐ ป จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 14.70 , อายตุ่ํากวา ๒๐ ป จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 3.80 
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี ๓  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการศึกษา 
การศึกษา จํานวน รอยละ 

ระดบัประถมศึกษา 123 23.50 
ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 147 28.10 
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา 42 8.00 

ระดับปริญญาตรี 163 31.10 
ระดับสูงกวาปริญญาตรี 40 7.60 

อ่ืนๆ (ไมไดเรียน) 9 1.70 
รวม ๕24 ๑๐๐ 

 

  จากตารางท่ี ๓ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน ๑63 คน 
คิดเปนรอยละ 31.10 รองลงมาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา จํานวน ๑47 คน คิดเปนรอยละ 28.10 , 
ระดับประถมศึกษา จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 23.50 , ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา จํานวน 42 
คน คิดเปนรอยละ 8.00 , ระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 7.60 และอ่ืนๆ (ไมได
เรียน) จํานวน 9 คน  คิดเปนรอยละ 1.70 ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี ๔  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอาชีพหลกั 
อาชีพหลัก จํานวน รอยละ 
รับราชการ   164 31.30 

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 23 4.40 
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 96 18.30 

รับจาง 126 24.00 
นักเรียน/นักศึกษา 20 3.80 

เกษตรกร 55 10.50 
อ่ืนๆ (แมบาน/ขาราชการบํานาญ) 40 7.60 

รวม ๕24 ๑๐๐ 
 

  จากตารางท่ี ๔  พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพรับราชการ จํานวน ๑64 คน คิดเปน    
รอยละ 31.30 รองลงมาอาชีพรับจาง จํานวน ๑26 คน คิดเปนรอยละ 24.00 , อาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว 
จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ ๑8.30 , อาชีพเกษตรกร จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 10.50 , อ่ืนๆ 
(แมบาน/ขาราชการบํานาญ) จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 7.60 , เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 23 คน คิด
เปนรอยละ 4.40  และนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 3.80 ตามลําดับ 
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สวนท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไป 
๑. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   เทศบาลตําบลประโคนชัย 
๒. วัน / เดือน / ป ท่ีรายงาน    1  พฤศจิกายน  ๒๕๖4 
สวนท่ี ๒  ยุทธศาสตรและโครงการในป  พ.ศ.  ๒๕๖4 
๓. ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผน และจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ (ตารางท่ี ๑) 

 
ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 
จํานวนโครงการท่ี 
ปรากฏอยูในแผน 

จํานวนโครงการ 
ท่ีไดปฏิบัติ 

๑) ดานการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  
และภูมิปญญาทองถ่ิน 

36 13 

๒) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 17 - 
๓) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 4 1 
๔) ดานสาธารณสุข 9 3 
๕) ดานเศรษฐกิจ 4 - 
๖) ดานสังคม ๑5 7 
๗) ดานการเมืองการบริหาร 21 6 
ครุภณัฑ 20 8 

รวม 126 38 
  เม่ือเปรียบเทียบจํานวนโครงการท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (รวมฉบับแกไข/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง) กับโครงการท่ีปฏิบัติจริงแลว 
ปรากฏวาเทศบาลตําบลประโคนชัยสามารถดําเนินการไดรอยละ 30.16 สาเหตุท่ีจํานวนโครงการท่ีปฏิบัติจริง
นอยกวาจํานวนโครงการท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เนื่องจาก
งบประมาณของเทศบาลตําบลประโคนชัยมีจํากัดทําใหไมสามารถนําโครงการในแผนไปบรรจุในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายไดท้ังหมด ประกอบกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โค
วิด-19) และมีโครงการท่ีกันเงินไวเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แตยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จึงไมสามารถ
ดําเนินงานไดตามแผนฯ ท่ีกําหนด 
 

สวนท่ี ๓  ผลการดําเนินงาน 
๔. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม (ตารางท่ี ๒) 

 
ประเด็น 

พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

๑) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
ในโครงการ/กิจกรรม 

148 28.2 369 70.4 7 1.3 

 
 
 
 

แบบท่ี ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
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ประเด็น 

พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

๒) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรู
ขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 

142 27.1 374 71.4 8 1.5 

๓) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

141 26.9 370 70.6 13 2.5 

๔) มีการรายงานผลการดําเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 

129 24.6 385 73.5 10 1.9 

๕) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบ
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

152 29.0 356 67.9 16 3.1 

๖) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ี
กําหนด 

152 29.0 351 67.0 21 4.0 

๗) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไป 
สูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 

141 26.9 362 69.1 21 4.0 

๘) การแกไขปญหา และการตอบสนอง
ความตองการของประชาชน 

134 25.6 363 69.3 27 5.2 

๙) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

141 26.9 362 69.1 21 4.0 

รวมเฉล่ีย 142 27.10 366 69.85 16 3.05 
  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม ซ่ึงไดจากการใชแบบท่ี ๓/๒ 
สอบถามความคิดเห็นจากกลุมเปาหมายท่ีเก่ียวของ จากผลการสํารวจ สัดสวนของประชาชนท่ีพอใจมาก จํานวน 
142 คน คิดเปนรอยละ 27.10 , พอใจ จํานวน 366 คน คิดเปนรอยละ 69.85 และไมพอใจ จํานวน 16 
คน คิดเปน  รอยละ 3.05  แสดงวาเทศบาลตําบลประโคนชัยดําเนินงานไดบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดใน
ระดับปานกลาง 
 

๕. ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร 
  พิจารณาจากคะแนนความพึงพอใจท่ีไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชาชนในเขต
เทศบาลโดยใชแบบท่ี ๓/๓ แบบประเมินความพอใจผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในสวน
ยุทธศาสตรตางๆ  ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตรสรุปไดดังนี้  

ตารางท่ี ๓  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตร จํานวน รอยละ 

1) ดานการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

131 20.0 

2) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 57 8.7 
3) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 46 7.0 
4) ดานสาธารณสุข 118 18.0 
5) ดานเศรษฐกิจ 68 10.4 
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ยุทธศาสตร จํานวน รอยละ 
6) ดานสังคม 64 9.8 
7) ดานการเมืองการบริหาร 40 6.1 

รวม 524 ๑๐๐ 
  จากตารางท่ี ๓ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานยุทธศาสตร
ดานการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 
20.0 รองลงมาคือยุทธศาสตรดานสาธารณสุข จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 18.0 , ยุทธศาสตรดาน
เศรษฐกิจ จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 10.4 , ยุทธศาสตรดานสังคม จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 9.8 ,      
ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 8.7 , ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 7.0 และยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร จํานวน 40 คน 
คิดเปนรอยละ 6.1 ตามลําดับ 
 

นอกจากนี้ หากใหคะแนนเต็มขอละ ๑๐ คะแนน ประชาชนไดใหคะแนนความพึงพอใจตอผล
การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการพัฒนา  สรุปไดดังนี้ 

 
                        จํานวนคน 
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คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน 
๑) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
ในโครงการ/กิจกรรม 

- 1 1 1 4 28 39 89 183 81 97 

๒) มีการประชาสัมพนัธใหประชาชนรับรู
ขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 

- - 1 2 2 29 42 92 163 94 99 

๓) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

- 1 1 1 4 28 47 96 171 90 85 

๔) มีการรายงานผลการดําเนนิงานของ
โครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 

- 2 2 2 4 26 40 100 162 94 92 

๕) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบ 
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

1 1 1 4 28 47 96 171 90 73 83 

๖) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลา
ที่กําหนด 

- 2 1 3 4 37 43 99 163 88 84 

๗) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไป 
สูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 

- 2 2 1 3 24 48 87 172 91 94 

๘) การแกไขปญหา และการตอบสนอง
ความตองการของประชาชน 

2 1 1 1 4 31 49 97 166 87 85 

๙) ประโยชนทีป่ระชาชนไดรับจากการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

2 1 1 1 4 31 43 92 163 95 91 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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รายรับจริง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖4  (ณ  ๓0 กันยายน ๒๕๖4) 
เทศบาลตําบลประโคนชัย  อําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 

 
หมวด จํานวนเงิน (บาท) 

หมวดภาษีอากร (ภาษีจัดเกบ็เอง) 752,555.42 
๑. ภาษีท่ีดนิและสิง่ปลกูสราง 84,610.20 
2. ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 4,698.- 
๓. ภาษีปาย 663,247.22 
หมวดภาษีอากร (ภาษีท่ีรัฐบาลจัดสรรให) 39,107,688.05 
๑. ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเลื่อน 370,162.71 
๒. ภาษีมูลคาเพ่ิมตามกฎหมายทองถ่ิน (๑ ใน ๙) 4,101,642.41 
๓. ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ 25,253,225.96 
๔. ภาษีธรุกิจเฉพาะ 85,232.56 
5. ภาษีสรรพสามิต 7,865,595.95 
6. คาภาคหลวงแร 86,469.80 
7. คาภาคหลวงปโตรเลียม 43,462.66 
8. คาธรรมเนยีมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ท่ีดนิ 

1,301,896.- 

หมวดคาธรรมเนียม ใบอนญุาต และคาปรับ 1,149,640.35 
๑. คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 9,486.60 
๒. คาธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 388,420.- 
๓. คาธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร 4,950.- 
๔. คาปรับผูกระทําผดิกฎหมายจราจรทางบก 119,700.- 
๕. คาปรบัการผดิสัญญา 553,199.75 
๖. คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิง่ปฏิกูลหรือมูลฝอย 10,000.- 
7. คาใบอนญุาตรับทําการกําจดัสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 1,500.- 
8. คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 2,974.- 
9. คาใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 820.- 
๑0. คาธรรมเนียมใบอนุญาตและคาปรับอ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการ
ขางตน 

58,590.- 

หมวดรายไดจากทรพัยสิน 3,979,814.54 
๑. คาเชาหรือคาบริการสถานท่ี 3,052,371.- 
๒. รายไดจากทรัพยสนิอ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการขางตน 927,443.54 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 96,365.71 
1. คาขายแบบแปลน 15,500.- 
2. รายไดเบด็เตล็ดอ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการขางตน 80,865.71 
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หมวด จํานวนเงิน (บาท) 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 49,360,868.10 
๑. เงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจ 
ถายโอนเลือกทํา 

12,993,414.10 

2. เงินอุดหนุนท่ัวไประบุวตัถุประสงค 36,367,454.- 
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 764,231.04 
๑. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 196,283.04 
2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจดานการศึกษา 567,948.- 

รวมท้ังส้ิน 95,211,163.21 
เงินท่ีจายขาดจากเงินสะสม (เงินสะสม) 14,006,566.- 

 

ยอดเงินกูคงเหลอืท้ังหมด  ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของปงบประมาณ     5,861,784.61  บาท 
ยอดเงินสะสม  ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของปงบประมาณ  131,247,529.79  บาท 
ยอดเงินทุนสํารองสะสม  ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของปงบประมาณ   44,422,171.08  บาท 
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รายจายจริง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖4  (ณ  ๓0 กันยายน ๒๕๖4) 
เทศบาลตําบลประโคนชัย  อําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรมัย 

 
หมวด จํานวนเงิน (บาท) 

หมวดรายจายงบกลาง 19,904,017.53 
๑. คาชําระหนี้เงินตนและดอกเบีย้ 2,052,428.68 
๒. รายจายตามขอผูกพัน 431,340.33 
๓. เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ก.บ.ท.) 1,508,220.- 
๔. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน 257,991.- 
๕. เงินสํารองจาย 631,682.- 
๖. เบีย้ยังชีพ 14,816,100.- 
7. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 196,283.04 
8. เงินชวยคาครองชีพ (ชคบ.) 9,972.48 
หมวดเงินเดือน คาจาง (งบบุคลากร) 30,505,805.79 
๑. เงินเดอืน (ฝายการเมือง) 2,224,761.16 
๒. เงินเดือน (ฝายประจํา) 19,278,900.70 
๓. คาจางประจํา 1,070,942.40 
๔. คาจางชั่วคราว 7,931,201.53 
หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ และหมวดสาธารณูปโภค 
(งบดําเนินงาน) 

21,284,216.42 

๑. คาตอบแทน 3,643,996.81 
๒. คาใชสอย 7,453,612.80 
๓. คาวสัด ุ 8,811,575.74 
๔. คาสาธารณูปโภค 1,370,031.07 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง (งบลงทุน) 10,513,575.- 
๑. คาครุภัณฑ 2,991,490.- 
๒. คาท่ีดนิและสิ่งปลูกสราง 7,522,085.- 
หมวดเงินอุดหนุน 10,879,760.- 
๑. เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 12,000.- 
๒. เงินอุดหนุนสวนราชการอ่ืนๆ 10,837,760.- 
3. เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน 30,000.- 
งบรายจายอ่ืนๆ 15,000.- 
๑ รายจายอ่ืนๆ 15,000.- 

รวมท้ังส้ิน 93,102,374.74 
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รายรับจริง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2๕๖4  (ณ  ๓0 กันยายน ๒๕๖4) 
กิจการประปาเทศบาลตําบลประโคนชัย  อําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 

 
ประเภท จํานวนเงิน (บาท) 

๑. คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา 7,438,846.- 
๒. คาเชามาตรวัดน้ํา 1,198,090.- 
๓. ผลประโยชนอ่ืนๆ จากเบ็ดเตล็ด 413,105.82 
๔. ดอกเบีย้ 97,965.96 

รวมท้ังส้ิน 9,148,007.78 
เงินท่ีจายขาดจากเงินสะสม (เงินสะสม) 105,907.- 

 

ยอดเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของปงบประมาณ  13,039,001.89  บาท 
ยอดเงินทุนสํารองสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของปงบประมาณ   4,922,348.70  บาท 

 
 

รายจายจริง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖4  (ณ  ๓0 กันยายน ๒๕๖4) 
กิจการประปาเทศบาลตําบลประโคนชัย  อําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 

 
หมวด จํานวนเงิน (บาท) 

หมวดรายจายงบกลาง 729,448.50 
๑. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และกองทุนทดแทน 35,511.- 
๒. เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ก.บท.) 330,000.- 
3. เงินสํารองจาย (เงินบําเหน็จลูกจางประจํา) 363,937.50 
หมวดรายจายประจํา 7,840,952.34 
๑. เงินเดือน 514,260.- 
๒. คาจางประจํา 755,040.- 
๓. คาจางชั่วคราว 1,058,280.- 
๔. คาตอบแทน 202,000.- 
๕. คาใชสอย 329,711.77 
๖. คาวัสด ุ 3,727,498.48 
๗. คาสาธารณูปโภค 1,254,162.09 
หมวดรายจายเพ่ือการลงทุน 203,457.95 
๑. คาครภุณัฑ 203,457.95 
๒. คาท่ีดนิและสิ่งปลูกสราง - 

รวมท้ังส้ิน 8,773,858.79 
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ผลการดําเนินโครงการประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕62   
(รายจายคางจาย) 

 

  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ท่ี สัญญา 

เลขท่ี 
โครงการ วงเงิน 

ตามสัญญา 
คูสัญญา ระยะเวลา 

การดําเนินงาน 
สงมอบ/ 
ตรวจรบั 

หมายเหตุ 

1. 2/2563 กอสรางทอระบายน้ํา คสล. พรอม 
บอพัก และปรับปรุงผวิจราจร  
คสล. ถนนชยัศิริ จากหนาศูนย  
บริการสาธารณสุขถึงถนนโชคชัย 
-เดชอุดม 

4,419,681.16  หจก.พี.เอ็ม.  
 สรรพกิจ 
  

30 พ.ย. 62 
- 14 ต.ค. 63 

(320 วัน) 

 สงมอบ  20 ต.ค. 63 
 ตรวจรับ 20 ต.ค. 63 

 -บันทึกตกลงแนบทายสญัญา  
 ลว. 14 ต.ค. 2563   
 ตัดเงิน 24,318.84 บาท   
 เหลือเงินคากอสราง  
 4,419,681.16 บาท 
 -ปรับ 6 วัน  66,660.- บาท 

 
 

ผลการดําเนินโครงการประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63   
(รายจายคางจาย) 

 

  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ท่ี สัญญา 

เลขท่ี 
โครงการ วงเงิน 

ตามสัญญา 
คูสัญญา ระยะเวลา 

การดําเนินงาน 
สงมอบ/ 
ตรวจรบั 

หมายเหตุ 

1. 5/2563 ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลต  
คอนกรีต พรอมทอระบายน้ํา บอพัก  
และฝาบอพักถนนภักดีดํารง จาก 
ถนนมนตรีถึงหวยละเวี้ย  
(ชุมชนศูนยการคา) 

3,972,222 บ.สุนีย กรุป 
จํากัด 

1 พ.ค. 63 
- 25 ม.ค. 64 

(270 วัน) 

 สงมอบ  9 ธ.ค. 63 
 ตรวจรับ 15 ธ.ค. 63 
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ท่ี สัญญา 
เลขท่ี 

โครงการ วงเงิน 
ตามสัญญา 

คูสัญญา ระยะเวลา 
การดําเนินงาน 

สงมอบ/ 
ตรวจรบั 

หมายเหตุ 

2. 9/2563 กอสรางถนน คสล. พรอมบอพัก 
ถนนหวยละเวี้ย จากซอยดอกจาน 
ถึงถนนภักดีดํารง 

1,499,900 หจก.บญุเจริญ 
(2015) 

22 ก.ค. 63 
- 12 ม.ค. 64 

(175 วัน) 

 สงมอบ  21 พ.ค. 64 
 ตรวจรับ  1 มิ.ย. 64 

ปรับ 129 วัน 
483,717.75 บาท 

3. 10/2563 ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลต 
คอนกรีต (Overlay) และฝาบอพัก 
ถนนมหาราช 

5,812,222 บ.สุนีย กรุป 
จํากัด 

1 ส.ค. 63 
- 18 มี.ค. 64 

(230 วัน) 

 สงมอบ  29 ธ.ค. 63 
 ตรวจรับ  5 ม.ค. 64 

 

4. 11/2563 ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลต 
คอนกรีต (Overlay) และฝาบอพัก 
ถนนแสงสมชัย ชุมชนอํานวยกิจ 

2,722,222 บ.สุนยี กรุป 
จํากัด 

1 ส.ค. 63 
- 8 พ.ย. 63 
(100 วัน) 

 สงมอบ  30 ต.ค. 63 
 ตรวจรับ  2 พ.ย. 63 

 

5. 1/2564 จัดทําปายชื่อชุมชน ถนน และซอย
ในเขตเทศบาล 

198,000 รานสุทธิพันธ 24 พ.ย. 63 
- 22 ม.ค. 64 

(60 วัน) 

 สงมอบ  23 ธ.ค. 63 
 ตรวจรับ  24 ธ.ค. 63 

 

6. 3/2564 กอสรางขยายผิวจราจร คสล.พรอม 
ติดตั้งโคมไฟฟาแสงสวาง ถนนรอบ 
หนองระแซซัน จากศาลตาปรึกถึง 
สามแยกตัดกับถนนชีวสุทโธ 

1,028,459 บ.พี.ที.ชัย 
ไลทติ้ง แอนด 
อินดัสทรี จก. 

9 ม.ค. 64 
- 18 เม.ย. 64 

(100 วัน) 

 สงมอบ  16 เม.ย. 64 
 ตรวจรับ  20 เม.ย. 64 

 

 
  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ท่ี สัญญา 
เลขท่ี 

โครงการ วงเงิน 
ตามสัญญา 

คูสัญญา ระยะเวลา 
การดําเนินงาน 

สงมอบ/ 
ตรวจรบั 

หมายเหตุ 

1. - ปรับปรุงบอบาดาล(เดิม) และ 
ติดตั้งระบบกรองน้ําบาดาล 
เคลื่อนท่ี (Mobile Plant) 

- - - - -กันเงิน 1,614,500.- บาท 
(แผนเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 2/2563) 
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  3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
ท่ี สัญญา 

เลขท่ี 
โครงการ วงเงิน 

ตามสัญญา 
คูสัญญา ระยะเวลา 

การดําเนินงาน 
สงมอบ/ 
ตรวจรบั 

หมายเหตุ 

1. 2/2564 ปรับปรุงอาคารศูนยบรกิาร 
สาธารณสุขเทศบาลตําบล 
ประโคนชัย 

342,000 หจก.เกียรติ
ภิรมย กรุป 

26 พ.ย. 63 
- 23 ก.พ. 64 

(90 วัน) 

 สงมอบ  23 ก.พ. 64 
 ตรวจรับ  25 ก.พ. 64 

 

 
  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 

ท่ี สัญญา 
เลขท่ี 

โครงการ วงเงิน 
ตามสัญญา 

คูสัญญา ระยะเวลา 
การดําเนินงาน 

สงมอบ/ 
ตรวจรบั 

หมายเหตุ 

1. 5/2564 กอสรางหอกระจายขาว 490,000 หจก.เค.ที. 
กิตติกานต 

16 มี.ค. 64 
- 13 มิ.ย. 64 

(90 วัน) 

 สงมอบ  27 พ.ค. 64 
 ตรวจรับ  1 มิ.ย. 64 

 

 
  ครุภัณฑ 

ท่ี สัญญา 
เลขท่ี 

โครงการ วงเงิน 
ตามสัญญา 

คูสัญญา ระยะเวลา 
การดําเนินงาน 

สงมอบ/ 
ตรวจรบั 

หมายเหตุ 

1. 12/2563 จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน   
แบบเปดขางเททาย จํานวน 1 คัน 

670,000  บ.เอ็นเตอรไพรส  
 เอ็นจิเนียริ่ง แอนด  
 อีควิปเมนท จก. 

19 ส.ค. 63 
- 17 ต.ค. 63 

(60 วัน) 

 สงมอบ  16 ต.ค. 63 
 ตรวจรับ 16 ต.ค. 63 

 

2. 4/2564 จัดซ้ือระบบกลองวงจรปด จํานวน  
5 จุด และกลอง 10 ตัว 

471,000  รานคุณวิทยอิเล็ก  
 ทรอนิกส 

5 มี.ค. 64 
- 3 พ.ค. 64 

(60 วัน) 

 สงมอบ  5 พ.ค. 64 
 ตรวจรับ 11 พ.ค. 64 

ปรบั 2 วัน  1,884.- บาท 
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ผลการดําเนินโครงการประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕64   
(รายจายคางจาย) 

 

  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
ท่ี สัญญา 

เลขท่ี 
โครงการ วงเงิน 

ตามสัญญา 
คูสัญญา ระยะเวลา 

การดําเนินงาน 
สงมอบ/ 
ตรวจรบั 

หมายเหตุ 

1. - จัดตั้งศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู 

- - - - -กันเงิน  617,500.- บาท   
(แผนเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2562) 

 

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ท่ี สัญญา 

เลขท่ี 
โครงการ วงเงิน 

ตามสัญญา 
คูสัญญา ระยะเวลา 

การดําเนินงาน 
สงมอบ/ 
ตรวจรบั 

หมายเหตุ 

1. - ปรับปรงุผิวจราจรพาราแอสฟลทติก 
คอนกรีต พรอมรางระบายน้ํา คสล. 
ถนนอํานวยกิจ จากสี่แยกประโคนชัย 
-บานกรวด ถึงสี่แยกประโคนชัย 

- - - - -กันเงิน  2,969,000.- บาท 

2. - ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทติก 
คอนกรีต (Overlay) ถนนรอบ 
ตลาดสดเทศบาลตําบลประโคนชัย 

- - - - -กันเงิน  1,700,000.- บาท 
(แกไขแผน ครัง้ท่ี 2/2564) 

3. - ปรับปรุงอาคารหอสมุดเทศบาลตําบล 
ประโคนชัย 

- - - - -กันเงิน  497,800.- บาท 
(แผนเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2564) 

4. - กอสรางถนน คสล. พรอมทอระบายน้ํา 
และบอพัก ซอยอันดามัน หมูท่ี 7 

- - - - -กันเงิน  960,000.- บาท 
(แผนเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2564) 

5. - กอสรางอาคารทางเชื่อมภายใน 
โรงเรียนเทศบาลตําบลประโคนชยั 

- - - - -กันเงิน  460,000.- บาท 
(แผนเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2564) 
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ท่ี สัญญา 
เลขท่ี 

โครงการ วงเงิน 
ตามสัญญา 

คูสัญญา ระยะเวลา 
การดําเนินงาน 

สงมอบ/ 
ตรวจรบั 

หมายเหตุ 

6. - ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลต 
คอนกรีต (Overlay) พรอมบอพัก  
ถนนศาสณะอนุรักษ   

- - - - -กันเงิน  571,000.- บาท 
(แผนเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2564) 

7. - วางทอเมนประปาถนนประโคนชัย- 
บานเขวา (จากสี่แยกไฟจราจรถึงสุด 
เขตเทศบาลตําบลประโคนชัย) 

- - - - -กันเงิน  700,000.- บาท 
(แผนเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2563) 

 
  ครุภัณฑ 

ท่ี สัญญา 
เลขท่ี 

โครงการ วงเงิน 
ตามสัญญา 

คูสัญญา ระยะเวลา 
การดําเนินงาน 

สงมอบ/ 
ตรวจรบั 

หมายเหตุ 

1. 7/2564 จัดซ้ือรถบรรทุก ขนาด 6 ลอ 
พรอมติดตั้งเครนพับ จํานวน 1 คัน 

3,279,500 บ.วาย.เอ็ม.ซี. 
ควอลิตี้ โปรดักท 

จก. 

26 ส.ค. 64 
- 23 พ.ย. 64 

(90 วัน) 

- -รถของกองชาง 
-รายจายคางจาย ป พ.ศ. 2563 

2. 8/2564 จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1  
ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ จํานวน 1 คัน 

774,000 บ.ไฮเทค นอรอีสต 
คอรเปอเรชั่น จก. 

23 ก.ย. 64 
- 22 ต.ค. 64 

(30 วัน) 

- -รถของกองยุทธศาสตรและ
งบประมาณ 

3. - ติดตั้งระบบเครื่องเสียงประจํารถ 
 ประชาสัมพันธ พรอมคาติดตั้ง 

- - - - -กันเงิน  95,000.- บาท 
(แผนเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2564) 

4. - จัดซ้ือรถกระเชาแบบเสา ทําดวย 
อลูมิเนียม ขนาดกระเชาสูง 8 ม.  
จํานวน 1 คัน   

- - - - -กันเงิน  300,000.- บาท 
(แผนเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2564) 

5. - จัดซ้ือทอเหล็กสงน้ําข้ึนถังสูง ขนาด 
12 นิ้ว จํานวน 4 ทอน 

- - - - -กันเงิน  600,000.- บาท 
-รายจายคางจาย ป พ.ศ. 2563 
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ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเทศไทยและในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรียังประสบปญหาจากการระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ซ่ึงตำบลตะเคียนทองตองดำเนินการตามมาตรการการปองกัน
โรคระบาดของโรคดังกลาวอยางตอเนื่อง ประกอบกับมีคำสั่งและประกาศของคณะกรรมการโรคติดตอของจังหวัด 
บุรีรัมย มีผลตอการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลตำบลประโคนชัย ท่ีมีลักษณะเปนการรวมคนเปนจำนวน 
มาก หรือเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรค บางโครงการ/กิจกรรมไมสามารถดำเนินการตอไปไดในขณะนี้ ทำใหผล 
การดำเนินการตามยุทธศาสตรและแผนพัฒนาทองถ่ินมีเปาหมายลดลง แตเทศบาลตำบลประโคนชัยไดดำเนินการ 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง แกไข แผนพัฒนาทองถ่ิน และโอน เพ่ิม/ลด งบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณตาม 
ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการใชจายงบประมาณเปนไปตามสถานการณ และสนอง 
ความตองการของประชาชนและเกิดประโยชนสูงสุดในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลประโคนชัยดวยความเหมาะสม 
 

ขอเสนอแนะ 
เนื่องจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ (COVID-๑๙) ยังมีการแพรระบาดอยูใน 

ปจจุบัน และยังมีสายพันธุใหมท่ีเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ อีกท้ังยังมีความรุนแรงข้ึน เทศบาลตำบลประโคนชัยจึงไดมีการ
เตรียมความพรอมในการรองรับสถานการณการเปลี่ยนแปลงใหเปนไปตามมาตรการอยูเสมอ ในการกำหนด
ยุทธศาสตรการวางแผน การดำเนินงาน และการใชจายงบประมาณ ควรตองมีการวิเคราะหขอมูลใหสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน พรอมท้ังตอบสนองความตองการของประชาชนและเกิดประโยชนสูงสุด และการดำเนินงาน
เปนอยางมีประสิทธิภาพ มีความคุมคาโปรงใส เพ่ือใหการแกไขปญหาเปนไปตามความตองการอยางแทจริง 
ท้ังนี้ ภาคประชาชน หนวยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผูมีสวนไดเสีย สามารถใหขอเสนอแนะ ใหคำปรึกษา 
แนะนำ ตอผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลตะเคียนทอง ไดโดยตรงตอผูบริหารของเทศบาลตำบลประโคนชัย 
หรือใหขอมูลผานระบบเว็บไชดของเทศบาลตำบลประโคนชัย www.prakhonechai.go.th หรือติดตอใหขอมูลได 
ท่ีสำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย  ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรรีัมย 31140 
หมายเลขโทรศัพท 044 671368 ในวันและเวลาราชการ 
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