
รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลประโคนชัย

(พ.ศ. 2561 - 2565) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564



ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาํแผนพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  รายงานผล      

และเสนอความเห็นซ่ึงไดจ้ากการ

ติดตามและประเมินผลแผนพฒันา             

ต่อผูบ้ริหาร

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน

เสนอคณะกรรมการ

พฒันาทอ้งถ่ิน 

สภาทอ้งถ่ินรับทราบ 

/  ตั้งขอ้สังเกต และ

เสนอแนะ 

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน

เสนอสภาทอ้งถ่ิน  

เพื่อทราบ 

คณะกรรมการพฒันา

ทอ้งถ่ิน  พิจารณา

ใหข้อ้คิดเห็น

ประกาศผลให้

ประชาชนทราบ

ภายใน 15 วนั  นบัแต่

วนัรายงานผลและ

เสนอความเห็น

ปิดประกาศ            

ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

ภายในเดือนธนัวาคม



ยุทธศาสตร์การพฒันาเทศบาลตาํบลประโคนชัย

ดา้นการศึกษา กีฬา ศาสนา วฒันธรรม                                                     

ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

ดา้นการเมือง           

การบริหาร

ดา้น

เศรษฐกิจ

ดา้น

สงัคม

ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน

ดา้นสาธารณสุข

ดา้นทรัพยากร 

ธรรมชาติ                

และส่ิงแวดลอ้ม



ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา กีฬา ศาสนา 

วฒันธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

แผนการดาํเนินการ

ทั้งหมด

อนุมตัิงบประมาณ 

(โอนเพิม่ / โอนลดแล้ว)

เบกิจ่าย กนัเงนิ

/ไม่ก่อหนีผู้กพนั

จาํนวน

โครงการ
ร้อยละ

จาํนวน

โครงการ
ร้อยละ

จาํนวน

โครงการ
ร้อยละ

จาํนวน

โครงการ
ร้อยละ

36 28.57 30 23.81 13 14.29 1 1.10

แผนการดาํเนินการ

ทั้งหมด

อนุมตัิงบประมาณ

(โอนเพิม่ / โอนลดแล้ว)

เบกิจ่าย กนัเงนิ

/ไม่ก่อหนีผู้กพนั

งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ

34,694,850.- 19.49 21,261,909.- 11.94 19,287,638.42 37.79 497,800.- 0.98



โครงการวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

งบประมาณตั้งไว้  90,000.- บาท     เบกิจ่าย  70,818.- บาท

โครงการวนัเฉลมิพระชนมพรรษา

สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

งบประมาณตั้งไว้  90,000.- บาท  

(โอนลด  41,876.-)  

เบกิจ่าย  34,932.- บาท



21 ตุลาคม  2563 วนัคลา้ยวนัพระราชสมภพครบ 120 ปี

สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี

โครงการส่งเสริมงานรัฐพธีิและงานสําคญัทางราชการ

(อุดหนุนทีท่าํการปกครองอาํเภอประโคนชัย)

งบประมาณตั้งไว้  10,000.- บาท     เบกิจ่าย  10,000.- บาท

13 ตุลาคม  2563 วนัคลา้ย

วนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็

พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร



โครงการจัดงานเฉลมิพระเกยีรตสิถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

งบประมาณตั้งไว้  90,000.- บาท   เบิกจ่าย  37,529.- บาท

23 ตุลาคม  2563

วนัปิยมหาราช  

-พิธีวางพวงมาลา



5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

(โรงเรียนเทศบาลตาํบลประโคนชัย)  งบประมาณตั้งไว้  2,460,980.- บาท

(โอนเพิม่  225,124.- / โอนลด  193,248.-)  เบิกจ่าย  2,441,304.- บาท

6. โครงการสนับสนุนปัจจัยพืน้ฐานสําหรับ

นักเรียนยากจน

(โรงเรียนเทศบาลตาํบลประโคนชัย)

งบประมาณตั้งไว้  9,000.- บาท  

เบกิจ่าย  9,000.- บาท

โครงการจัดหาอาหารกลางวนั

งบประมาณตั้งไว้

10,940,000.- บาท     

เบกิจ่าย  10,602,760.- บาท

1.โรงเรียนอนุบาลประโคนชยั

เบิกจ่าย  4,992,680.- บาท

2.โรงเรียนประโคนชยัวทิยา

เบิกจ่าย  4,582,080.- บาท

3.โรงเรียนวดัแจง้ฯ

เบิกจ่าย  1,028,000.- บาท

*ค่าพฒันาขา้ราชการครู     *ค่าปรับปรุงหลกัสูตร

*ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน

*ค่าอุปกรณ์การเรียน     *ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน

*ค่าหนงัสือเรียน

*ค่าจดัการเรียนการสอนรายหวั     ฯลฯ



โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)  งบประมาณตั้งไว้  5,769,800.- บาท

(โอนเพิม่  93,000.-)  เบกิจ่าย  5,804,469.34  บาท

สัญญาเลขท่ี 1/2564 ประจาํภาคเรียนท่ี  2/2563 แบ่งเป็น  5 งวด   130 วนั

(ประกาศปิดเรียนดว้ยเหตุพิเศษ  จึงเปล่ียนแปลงการจดัซ้ืองวดท่ี 2 - 3)

งวดท่ี 2 วนัท่ี 1 - 31 ม.ค. 64   นมพาสเจอร์ไรส์ (รสจืด)  ขนาด 200 ซีซี.  10 วนั  

จาํนวน  5,410  ถุงๆ ละ  6.58 บาท   รวมเป็นเงิน  35,597.80 บาท

นม ย.ูเอช.ที. (รสจืด)  ขนาด 200 ซีซี.  32 วนั  จาํนวน  57,170 กล่องๆ ละ 

7.82 บาท   รวมเป็นเงิน  447,069.40 บาท

งวดท่ี 3 วนัท่ี 1 - 28 ก.พ. 64   นมพาสเจอร์ไรส์ (รสจืด)  ขนาด 200 ซีซี.  18 วนั                  

จาํนวน  53,640 ถุงๆ ละ  6.58 บาท   รวมเป็นเงิน  352,951.20 บาท

นม ย.ูเอช.ที. (รสจืด)  ขนาด 200 ซีซี.  2 วนั  จาํนวน  5,960 กล่องๆ ละ 

7.82  บาท   รวมเป็นเงิน  46,607.20  บาท



สัญญาเลขท่ี 1/2564 ประจาํภาคเรียนท่ี  1/2564

แบ่งเป็น  5 งวด   130 วนั

(ประกาศปิดเรียนดว้ยเหตุพิเศษ  จึงเปล่ียนแปลง

การจดัซ้ืองวดท่ี 1 - 4)

งวดท่ี 1 วนัท่ี 14 มิ.ย. 64 - 28 ก.ค. 64

นม ย.ูเอช.ที. (รสจืด)  ขนาด 200 ซีซี.  

จาํนวน  98,802 กล่องๆ ละ  7.82 บาท   

รวมเป็นเงิน  772,631.64 บาท

งวดท่ี 2 - 4 วนัท่ี 29 ก.ค. 64 - 28 พ.ย. 64

นม ย.ูเอช.ที. (รสจืด)  ขนาด 200 ซีซี. 

จาํนวน  288,575 กล่องๆ ละ  7.82 บาท      

รวมเป็นเงิน  2,256,656.50  บาท



จัดซ้ืออาหารเสริม (นม)  โครงการเยยีวยาเกษตรกรผู้เลีย้งโคนม และผู้ประกอบการ

ผลติภณัฑ์นม  พลกิฟ้ืนเศรษฐกจิภาคการเลีย้งโคนมและผลติภณัฑ์นม 

จัดสรร  2,986 คนๆ ละ  24 กล่อง  งบประมาณ  501,648.- บาท

นม ย.ูเอช.ที. (รสจืด)  ขนาด  200  มิลลิลิตร

โรงเรียนอนุบาลประโคนชยั     นกัเรียน  1,272 คน     จดัสรรนม  30,528 กล่อง        

โรงเรียนประโคนชยัวิทยา     นกัเรียน  1,167 คน     จดัสรรนม  28,008 กล่อง        

โรงเรียนวดัแจง้ (เศียรคุรุราษฎร์บาํรุง)  นกัเรียน  270 คน  จดัสรรนม  6,480 กล่อง        

โรงเรียนเทศบาลตาํบลประโคนชยั     นกัเรียน  277 คน     จดัสรรนม  7,080 กล่อง        



โครงการจัดการแข่งขนักฬีาเทศบาลตาํบลประโคนชัย

งบประมาณตั้งไว้  320,000.- บาท (โอนลด  240,000.-)  

เบกิจ่าย  80,000.- บาท

2. แข่งขนักีฬาเซปัคตะกร้อ 

เบิกจ่าย  40,000.- บาท

1. แข่งขนักีฬาบาสเกตบอล

เบิกจ่าย 40,000.- บาท



โครงการแข่งขนักีฬาฟุตบอลชิงถว้ยพระราชทานพระบาทสมเดจ็ฯ  พระวชิรเกลา้

เจา้อยูห่วั “ภูพานราชนิเวศน”์  อุดหนุนทีท่าํการปกครองอาํเภอประโคนชัย

งบประมาณตั้งไว้  15,000.- บาท   เบกิจ่าย  15,000.- บาท



โครงการจดัพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน

งบประมาณตั้งไว้  60,000.- บาท  (โอนลด  50,000.-)  เบกิจ่าย  10,000.- บาท



โครงการจัดงานประเพณลีอยกระทง

งบประมาณตั้งไว้  180,000.- บาท (โอนลด  94,000.-) 

เบกิจ่าย  85,178.08  บาท



ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนการดาํเนินการ

ทั้งหมด

อนุมตัิงบประมาณ

(โอนเพิม่ / โอนลดแล้ว)

เบกิจ่าย กนัเงนิ

/ไม่ก่อหนีผู้กพนั

จาํนวน

โครงการ
ร้อยละ

จาํนวน

โครงการ
ร้อยละ

จาํนวน

โครงการ
ร้อยละ

จาํนวน

โครงการ
ร้อยละ

17 13.49 5 3.97 - - 5 5.49

แผนการดาํเนินการ

ทั้งหมด

อนุมตัิงบประมาณ

(โอนเพิม่ / โอนลดแล้ว)

เบกิจ่าย กนัเงนิ

/ไม่ก่อหนีผู้กพนั

งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ

81,320,300.- 45.68 6,900,000.- 3.88 - - 6,660,000.- 13.05



ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม

แผนการดาํเนินการ

ทั้งหมด

อนุมตัิงบประมาณ

(โอนเพิม่ / โอนลดแล้ว)

เบกิจ่าย กนัเงนิ

/ไม่ก่อหนีผู้กพนั

จาํนวน

โครงการ
ร้อยละ

จาํนวน

โครงการ
ร้อยละ

จาํนวน

โครงการ
ร้อยละ

จาํนวน

โครงการ
ร้อยละ

4 3.17 1 0.79 1 1.10 - -

แผนการดาํเนินการ

ทั้งหมด

อนุมตัิงบประมาณ

(โอนเพิม่ / โอนลดแล้ว)

เบกิจ่าย กนัเงนิ

/ไม่ก่อหนีผู้กพนั

งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ

700,000.- 0.39 12,600.- 0.01 5,580.- 0.01 - -



โครงการสร้างจิตสํานึกในการรักษาส่ิงแวดล้อม

งบประมาณตั้งไว้  100,000.- บาท  

(โอนลด  87,400.-)  เบกิจ่าย  5,580.- บาท



ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสาธารณสุข

แผนการดาํเนินการ

ทั้งหมด

อนุมตัิงบประมาณ

(โอนเพิม่ / โอนลดแล้ว)

เบกิจ่าย กนัเงนิ

/ไม่ก่อหนีผู้กพนั

จาํนวน

โครงการ
ร้อยละ

จาํนวน

โครงการ
ร้อยละ

จาํนวน

โครงการ
ร้อยละ

จาํนวน

โครงการ
ร้อยละ

9 7.14 7 5.55 3 3.30 - -

แผนการดาํเนินการ

ทั้งหมด

อนุมตัิงบประมาณ

(โอนเพิม่ / โอนลดแล้ว)

เบกิจ่าย กนัเงนิ

/ไม่ก่อหนีผู้กพนั

งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ

1,680,000.- 0.94 784,000.- 0.44 458,000.- 0.90 - -



โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพษิสุนัขบ้า

งบประมาณตั้งไว้  20,000.- บาท     เบกิจ่าย  18,000.- บาท



โครงการสนับสนุนกองทุนหลกัประกนัสุขภาพเทศบาลตาํบลประโคนชัย

งบประมาณตั้งไว้  240,000.- บาท     เบกิจ่าย  240,000.- บาท

ลาํดบั โครงการ เบิกจ่าย ผู้รับผดิชอบ

1 โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพฒันาการ

เดก็ก่อนวยัเรียน

25,830.- ศูนยบ์ริการสาธารณสุขฯ

2 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์

เชิงรุก

9,900.- ศูนยบ์ริการสาธารณสุขฯ

3 โครงการเยีย่มบา้นแม่และเดก็แรกเกิด 9,300.- ศูนยบ์ริการสาธารณสุขฯ

4 โครงการเยีย่มบา้นผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ และผูป่้วย

ติดเตียงในชุมชน

3,600.- ศูนยบ์ริการสาธารณสุขฯ

5 โครงการสุขภาพดีดว้ยแอโรบิค

(หนองระแซซนั)

35,300.- ชมรมแอโรบิคเทศบาล

ตาํบลประโคนชยั

6 โครงการส่งเสริมการออกกาํลงักายดว้ยแอโรบิค

(แสงสมชยั)

40,400.- คณะกรรมการชุมชน

อาํนวยกิจ

7 โครงการเสริมวยัใส่ใจผูสู้งอายชุุมชนวดัแจง้ 14,050.- เทศบาลตาํบลประโคนชยั



ลาํดบั โครงการ เบิกจ่าย ผู้รับผดิชอบ

8 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียงและ

ผูป่้วยโรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง

20,450.- อสม.ทต.ประโคนชยั

9 โครงการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ สามเณร 

โดยทีมอาสาสมคัรส่งเสริมสุขภาพประจาํวดั

10,000.- อสม.ทต.ประโคนชยั

10 โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการกองทุน 16,080.- คณะอนุกรรมการกองทุน

11 โครงการจดัประชุมคณะกรรมการกองทุน 20,344.- คณะอนุกรรมการกองทุน

12 โครงการจดัทาํแผนงานโครงการกองทุน

หลกัประกนัสุขภาพเทศบาลตาํบลประโคนชยั

3,150.- คณะอนุกรรมการกองทุน

13 โครงการเฝ้าระวงัป้องกนัและควบคุมโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

276,001.- คณะกรรมการกองทุน







โครงการจดัหาเคร่ืองมือในการตรวจโรค

และอุปกรณ์ทางการแพทยก์รณีติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 (Covid-19) และโรคอ่ืนๆ

(อุดหนุนโรงพยาบาลประโคนชัย)

งบประมาณตั้งไว้  200,000.- บาท     

เบิกจ่าย  200,000.- บาท



ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ

แผนการดาํเนินการ

ทั้งหมด

อนุมตัิงบประมาณ

(โอนเพิม่ / โอนลดแล้ว)

เบกิจ่าย กนัเงนิ

/ไม่ก่อหนีผู้กพนั

จาํนวน

โครงการ
ร้อยละ

จาํนวน

โครงการ
ร้อยละ

จาํนวน

โครงการ
ร้อยละ

จาํนวน

โครงการ
ร้อยละ

4 3.17 3 2.38 - - - -

แผนการดาํเนินการ

ทั้งหมด

อนุมตัิงบประมาณ

(โอนเพิม่ / โอนลดแล้ว)

เบกิจ่าย กนัเงนิ

/ไม่ก่อหนีผู้กพนั

งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ

7,170,000.- 4.03 59,500.- 0.03 - - - -



ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคม

แผนการดาํเนินการ

ทั้งหมด

อนุมตัิงบประมาณ

(โอนเพิม่ / โอนลดแล้ว)

เบกิจ่าย กนัเงนิ

/ไม่ก่อหนีผู้กพนั

จาํนวน

โครงการ
ร้อยละ

จาํนวน

โครงการ
ร้อยละ

จาํนวน

โครงการ
ร้อยละ

จาํนวน

โครงการ
ร้อยละ

15 11.90 15 11.90 7 7.69 - -

แผนการดาํเนินการ

ทั้งหมด

อนุมตัิงบประมาณ

(โอนเพิม่ / โอนลดแล้ว)

เบกิจ่าย กนัเงนิ

/ไม่ก่อหนีผู้กพนั

งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ

18,789,000.- 10.55 18,523,410.- 10.40 15,152,950.- 29.69 - -



โครงการสนับสนุนการสร้างหลกัประกนัด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ

งบประมาณตั้งไว้  13,793,000.- บาท     เบกิจ่าย  11,820,800.- บาท

โครงการสนับสนุนสวสัดกิารทางสังคมให้แก่ผู้พกิารและทุพพลภาพ

งบประมาณตั้งไว้  4,242,000.- บาท     เบกิจ่าย  2,974,800.- บาท



โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพ

ผู้ป่วยเอดส์

งบประมาณตั้งไว้  36,000.- บาท     

เบกิจ่าย  20,500.- บาท

โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส  

งบประมาณตั้งไว้  40,000.- บาท  

(โอนเพิม่ 300,000.-)   เบกิจ่าย  296,000.- บาท



โครงการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ

(อุดหนุนทีท่าํการปกครองอาํเภอประโคนชัย)

งบประมาณตั้งไว้  10,000.- บาท     เบกิจ่าย  10,000.- บาท

โครงการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ

งบประมาณตั้งไว้  80,000.- บาท  (โอนลด  60,000.-)  เบกิจ่าย  10,850.- บาท

โครงการจัดหารายได้เพ่ือจัดกจิกรรมสาธารณกศุลและให้ความช่วยเหลือประชาชน

(อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวดับุรีรัมย์)

งบประมาณตั้งไว้  20,000.- บาท     เบกิจ่าย  20,000.- บาท



ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองการบริหาร

แผนการดาํเนินการ

ทั้งหมด

อนุมตัิงบประมาณ

(โอนเพิม่ / โอนลดแล้ว)

เบกิจ่าย กนัเงนิ

/ไม่ก่อหนีผู้กพนั

จาํนวน

โครงการ
ร้อยละ

จาํนวน

โครงการ
ร้อยละ

จาํนวน

โครงการ
ร้อยละ

จาํนวน

โครงการ
ร้อยละ

21 16.67 16 12.70 6 6.59 - -

แผนการดาํเนินการ

ทั้งหมด

อนุมตัิงบประมาณ

(โอนเพิม่ / โอนลดแล้ว)

เบกิจ่าย กนัเงนิ

/ไม่ก่อหนีผู้กพนั

งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ

22,817,000.- 12.82 748,600.- 0.42 474,881.50 0.93 - -



โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล

งบประมาณตั้งไว้  200,000.- บาท  (โอนเพิม่  200,000.-)   เบกิจ่าย  267,062.50  บาท





โครงการจัดทาํแผนชุมชน     งบประมาณตั้งไว้

10,000.- บาท  เบกิจ่าย  9,000.- บาท



โครงการเวทปีระชาคมจัดทาํแผนพฒันาเทศบาล

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

งบประมาณตั้งไว้  30,000.- บาท  (โอนลด  20,000.-)     

เบกิจ่าย  9,819.- บาท



โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

(เทศกาลขึน้ปีใหม่)

งบประมาณตั้งไว้  10,000.- บาท     เบกิจ่าย  9,000.- บาท

โครงการศูนย์ปฏบิตักิารร่วมในการช่วยเหลือ

ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  

(อุดหนุน อบต.บ้านไทร)

งบประมาณตั้งไว้  12,000.- บาท

เบกิจ่าย  12,000.- บาท



โครงการปรับปรุงหลงัคาโรงจอดรถ

บริเวณหลงัสาํนกังานเทศบาลตาํบลประโคนชยั

งบประมาณตั้งไว้  177,800.- บาท     

เบกิจ่าย  168,000.- บาท



ตารางสรุปการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564

แผนการดาํเนินการ

ทั้งหมด

อนุมตัิงบประมาณ เบกิจ่าย

จาํนวน

โครงการ
ร้อยละ

จาํนวน

โครงการ
ร้อยละ

จาํนวน

โครงการ
ร้อยละ

126 100 91 72.22 37 40.66

แผนการดาํเนินการ

ทั้งหมด

อนุมตัิงบประมาณ เบกิจ่าย

งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ

178,039,750.- 100 51,038,119.- 28.67 35,841,939.92 70.23



โครงการ/ครุภัณฑ์ทีก่นัเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(ก่อหนีผู้กพนั / ลงนามในสัญญา)

ลาํดบั ช่ือโครงการ/ครุภณัฑ์ งบประมาณ หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ

1 จดัซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตนั 854,000.- กองยทุธศาสตร์

และงบประมาณ



โครงการ/ครุภัณฑ์ทีก่นัเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(ยงัไม่ก่อหนีผู้กพนั / ลงนามในสัญญา)

ลาํดบั ช่ือโครงการ/ครุภณัฑ์ งบประมาณ หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ

1 ปรับปรุงผวิจราจรพาราแอสฟัลทติ์กคอนกรีต

พร้อมรางระบายนํ้า คสล. ถนนอาํนวยกิจ จาก

ส่ีแยกประโคนชยั-บา้นกรวด ถึงส่ีแยกประโคนชยั

2,969,000.- กองช่าง

2 ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายนํ้า และ

บ่อพกั ซอยอนัดามนั หมู่ 7

960,000.- กองช่าง

3 ปรับปรุงผวิจราจรพาราแอสฟัลตค์อนกรีต 

(Overlay) พร้อมบ่อพกั ถนนศาสณะอนุรักษ์

571,000.- กองช่าง

4 ปรับปรุงผวิจราจรพาราแอสฟัลตค์อนกรีต 

(Overlay) ถนนรอบตลาดสดเทศบาลตาํบล

ประโคนชยั

1,700,000.- กองช่าง



ลาํดบั ช่ือโครงการ/ครุภณัฑ์ งบประมาณ หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ

5 ก่อสร้างอาคารทางเช่ือมภายในโรงเรียน

เทศบาลตาํบลประโคนชยั

460,000.- กองการศึกษา

6 ปรับปรุงอาคารหอสมุดเทศบาลตาํบล

ประโคนชยั

497,000.- กองการศึกษา

7 จดัตั้งศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการ

ส่ือสารเพื่อการเรียนรู้

617,500.- กองการศึกษา

8 ติดตั้งระบบเคร่ืองเสียงประจาํ

รถประชาสมัพนัธ์พร้อมค่าติดตั้ง

95,000.- กองยทุธศาสตร์

และงบประมาณ

9 จดัซ้ือรถกระเชา้แบบเสา 300,000.- กองช่าง
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