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   - องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล     ๒ 
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  ข. พันธกิจการพัฒนาของเทศบาลต าบลประโคนชัย    ๔ 
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   - รายงานสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ๒๔ 
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   - รายรับจริง-รายจ่ายจริง เทศบาลต าบลประโคนชัย   ๔๐  
     ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐)    
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   - ผลการด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   ๔๔ 
     (กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  ๑ 
บทน า 

 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล     
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 

      ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย จึงขอรายงานผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การ  
ใช้จ่ายผลการด าเนินงาน และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๖๐) ต่อผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย สภา
เทศบาลต าบลประโคนชัย และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย พร้อมประกาศให้ประชาชนใน
เทศบาลต าบลประโคนชัยได้ทราบโดยทั่วกัน และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบก ากับการบริหารจัดการเทศบาล
ต าบลประโคนชัยต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที ่ ๒ 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย ได้ด าเนินการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยมี
กองวิชาการและแผนงาน ท าหน้าที่ด าเนินการติดตามเป็นรายไตรมาส พร้อมจัดท ารายงานสรุปผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม เสนอต่อคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัยเพ่ือพิจารณา และเสนอความเห็นต่อผู้บริหาร
เทศบาลต าบลประโคนชัย สภาเทศบาลต าบลประโคนชัย และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย 
พร้อมทั้งประกาศผลให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 
องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ซึ่งเทศบาลต าบลประโคนชัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
ประโคนชัย  ตามค าสั่ง ที ่๑๐๙/๒๕๕๙  ลงวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙  ประกอบด้วย 

(๑) นายอ้อย  ทรงประโคน สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
    (๒) นายเฉลิมชัย  ไวยาประโคน สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 

(๓) นายสุธีร์  ธนูศิลป์  สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
(๔) นางส าเนียง  เมือประโคน ผู้แทนประชาคมชุมชนต าบล กรรมการ 
(๕) นางพัชรี  รักษะประโคน ผู้แทนประชาคมชุมชนต าบล กรรมการ 
(๖) นายชรินทร์  ส่องสพ    ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ 
(๗) จ.อ.ศักดิ์กรินทร์  คูณประโคน  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ 
(๘) นายนิรันดร  อุ่นค า    ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ   กรรมการ 
(๙) นายสุธี  คงดี   ผู้อ านวยการกองการศึกษา  กรรมการ 
(๑๐) นายวิทิต  ปาประโคน ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
(๑๑) นายโยธี  เชิญขวัญชัย   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

  กรรมการให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการและ

กรรมการอีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ ตามค าสั่งเทศบาลต าบลประโคนชัย ที่ ๑๒๒/๒๕๕๙       
ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ได้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ 
    (๑) นายวิทิต  ปาประโคน  เป็นประธานกรรมการ 

(๒) นายสุธี  คงดี   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลประโคนชัย  มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

 



-๓- 
 

(๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 
วิธีการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย ได้แต่งตั้งคณะ 
ท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย ตามค าสั่ง ที่ ๑/๒๕๕๙ 
ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน 
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙(๔)  ประกอบด้วย 

๑. นางสุดเฉลียว  สง่าประโคน ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน หัวหน้าคณะท างาน 
  ๒. น.ส.วารุณี  พวงไพบูลย์ หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป     คณะท างาน 

๓. นายอิศรา  ศรีธีระวิโรจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  คณะท างาน 
๔. น.ส.รักชนก  ปึกประโคน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ คณะท างาน 
๕. นางพรรณิภา  บุบผารัตน์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ  คณะท างาน 

  โดยคณะท างานมีหน้าที่ด าเนินการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานเป็นรายไตรมาส มี
ระยะเวลาดังนี้ 
   ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙) รายงานภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ 
   ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๐) รายงานภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๐ 
   ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๐) รายงานภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
   ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๐) รายงานภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ 
  พร้อมลงข้อมูลการจัดท าแผน การเปลี่ยนแปลงแผน การขออนุมัติงบประมาณ การลงนาม
สัญญาโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการด าเนินงาน ผ่านระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือ
การวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ใน Website ของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และประมวลผลข้อมูลพร้อมจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน เสนอ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย เพ่ือประเมินผลการรายงานผล 
แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีต าบล
ประโคนชัย เพื่อให้นายกเทศมนตรีต าบลประโคนชัยเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลประโคนชัย และคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ
ทุกปี 
 
 
 



ส่วนที่  ๓ 
ผลการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต.ค. ๕๙ - มี.ค. ๖๐) 

 
  ก. วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลประโคนชัย 

“ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจรุ่งเรือง เมืองน่าอยู่" 
 

ข. พันธกิจการพัฒนาของเทศบาลต าบลประโคนชัย  มีดังนี ้
๑. ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ท านุบ ารุงศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา

ของถิ่น 
๒. พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพของประชาชน และจัดสวัสดิการชุมชน 
๓. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการในชุมชน 
๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรไปสู่เปูาหมาย

ตามหลักธรรมาภิบาล 
๕. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อย และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

ในชุมชน 
 

  ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เทศบาลต าบลประโคนชัยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์  ไว้  ๗  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิน่ 

๑.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา การด าเนินงานในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ 
๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและศาสนสถาน 
๑.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและการออกก าลังกาย 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน ซอย ทางเท้า ทางระบายน้ า ให้ได้มาตรฐาน 
๒.๒ ปรับปรุงและขยายเขตระบบไฟฟูาสาธารณะให้ใช้การได้ดีและทั่วถึง 
๒.๓ ปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการจราจร 
๒.๔ ติดตั้งและปรับปรุงปูายต่างๆ ในเขตเทศบาล 
๒.๕ พัฒนาระบบการผลิตน้ าประปาและขยายเขตบริการประชาชน 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓.๑ ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
๓.๒ ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓.๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชนให้ถูกหลัก

สุขาภิบาล 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

๔.๑ ส่งเสริมสุขภาพและการบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน 
๔.๒ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน 
๔.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการสาธารณสุขในชุมชน 

 



-๕- 
 

๔.๔ ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาล 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

๕.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
๕.๒ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
๖.๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ครอบครัว ชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพ่ึง 

ตนเองได ้ 
๖.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการและให้การสงเคราะห์ประชาชน 
๖.๓ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเด็ก เยาวชน และสตรี 
๖.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
๗.๑ ส่งเสริมสถาบันของชาติ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
๗.๒ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
๗.๓ จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานและการบริการประชาชน 
๗.๔ ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

  ง. การวางแผนพัฒนา   
     เทศบาลต าบลประโคนชัย ได้จัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) ตามกระบวนการ
ที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่
แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี  ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีต่อไป  

เทศบาลต าบลประโคนชัย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เมื่อวันที่ 
๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)  
จ าแนกตามยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 
๑. ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2๐ 21,726,382.- 2๐ 20,499,100.- 2๐ 20,499,100.- 

๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1๕ 1๔,๕31,000.- ๑๑ 2๔,๖๖7,000.- ๑๐ 1๒1,๓๖๖,000.- 

๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๘ ๑6๕,000,000.- ๕ ๔๓,560,000.- 2 400,000.- 

๔. ด้านสาธารณสุข 6 41,310,000.- 6 41,310,000.- 5 1,310,000.- 

๕. ด้านเศรษฐกิจ 3 150,000.- 2 10,050,000.- 1 50,000.- 

๖. ด้านสังคม  ๑๙ ๖,๙๙0,000.- 1๘ 1,๖๙0,000.- 1๘ 1,๖๙0,000.- 

๗. ด้านการเมืองการบริหาร  52 1๖,๙๙๗,๘00.- 3๙ 11,48๗,000.- 3๕ ๒๓,๐๙๗,000.- 

รวม 12๓ ๒๖๖,๗๐๕,๑๘2.- ๑๐๑ 1๕๓,๒๖๓,100.- 9๑ 1๖๘,๔๑๒,100.- 

 



-๖- 
 

จ. การจัดท างบประมาณ 
เทศบาลต าบลประโคนชัยได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติ จ านวน ๖๖ โครงการ  
งบประมาณ  ๓๓,๖๙๕,๖๑๐.- บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ  งบประมาณ 
๑. ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑๗ ๒๐,๒๗๑,๐๑๐.- 

๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน - - 

๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒ ๒๐๐,๐๐๐.- 

๔. ด้านสาธารณสุข ๓ ๙,๘๑๐,๐๐๐.- 

๕. ด้านเศรษฐกิจ ๓ ๕๙,๐๗๕.- 

๖. ด้านสังคม  ๙ ๕๐๐,๕๐๐.- 

๗. ด้านการเมืองการบริหาร  ๓๒ ๒,๘๕๕,๐๒๕.- 

รวม ๖๖ ๓๓,๖๙๕,๖๑๐.- 

 
๑. จ่ายจากเงินรายไดจ้ัดเก็บเอง  ๔๒  โครงการ  งบประมาณ  ๕,๑๑๔,๐๐๐.- บาท  ได้แก่ 

๑) โครงการจัดหาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ประจ าหอสมุดเทศบาล 
๒) โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังและส่งเสริมการอ่าน 
๓) โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา 
๔) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
๕) โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 
๖) โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 
๗) โครงการอัตลักษณ์ประโคนชัย 

    ๘) โครงการส่งนักกีฬาเทศบาลต าบลประโคนชัยร่วมแข่งขันกีฬา 
   ๙) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลต าบลประโคนชัย 

๑๐) โครงการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวอุทยานน้ าหนองระแซซัน 
๑๑) โครงการสร้างจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
๑๒) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 
๑๓) โครงการฝึกอบรมการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
๑๔) โครงการอบรมอาชีพการท าขนมหวาน 
๑๕) โครงการอบรมอาชีพการท าอาหารคาว 
๑๖) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
๑๗) โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ 
๑๘) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
๑๙) โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 
๒๐) โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว 

 
 
 



-๗- 
 

๒๑) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
๒๒) โครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๒๓) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
๒๔) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
๒๕) โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 
๒๖) โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน 
๒๗) โครงการจัดท าแผนชุมชน 
๒๘) โครงการเวทีประชาคมจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
๒๙) โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 
๓๐) โครงการจัดงานวันเทศบาล 
๓๑) โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
๓๒) โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาล 
๓๓) โครงการอบรมกฎหมายท้องถิ่น 
๓๔) โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
๓๕) โครงการจัดซื้อหัวกะโหลกเครื่องสูบน้ า (ฟุตวาล์ว) 
๓๖) จัดซื้อใบพัดหอยโข่งเครื่องสูบน้ า 
๓๗) โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 
๓๘) โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนเทศบาลต าบล  

ประโคนชัย 
๓๙) โครงการฝึกอบรมการปูองกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น 
๔๐) โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันและระงับอัคคีภัย 
๔๑) โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. 
๔๒) โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 
 

๒. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ๒๒  โครงการ  งบประมาณ  ๑๑,๙๒๐,๗๑๐.-  บาท  ได้แก่ 
๑) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
๒) โครงการจัดงานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย์ (งานสถาปนาเมืองแปะ) 
๓) โครงการจัดงานประเพณีข้ึนเขาพนมรุ้ง 
๔) โครงการจัดงานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย 

    ๕) โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาอ าเภอประโคนชัย 
๖) โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน 
๗) โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลประโคนชัย 
๘) โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลประโคนชัย 
๙) โครงการจัดหารายได้เพ่ือจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือ

ประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ 
๑๐) โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๑๑) โครงการสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ 

หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
 



-๘- 
 

๑๒) โครงการส่งเสริมงานรัฐพิธีและงานส าคัญทางราชการ 
๑๓) โครงการติดตั้งระบบควบคุมประตูด้วยลายนิ้วมือ 
๑๔) โครงการจัดซื้อเครื่องชั่งน้ าหนักดิจิตอลพร้อมวัดส่วนสูง 
๑๕) โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีเลคเชอร์ 
๑๖) โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
๑๗) โครงการจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี 
๑๘) โครงการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียนระดับประถมศึกษา (มอก.) 
๑๙) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ส าหรับงานประมวลผล 
๒๐) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ออลอินวัน พีซี 
๒๑) โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
๒๒) โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง 

 

๓. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปแบบมีวัตถุประสงค์  ๒ โครงการ  งบประมาณ ๑๖,๖๖๐,๙๐๐.- 
บาท  ได้แก่ 
   ๑) โครงการจัดหาอาหารกลางวัน 

๒) โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)



-๙- 
 

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลประโคนชัย  มีดังนี ้
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

๑. ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา    
ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑. จัดหาหนังสือและสื่อสิ่ งพิมพ์
ประจ าหอสมุดเทศบาล 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๑๐๐,๐๐๐.- 
 
เพื่อให้ประชาชนมีหนังสือเลือก
อ่านหลากหลาย 

หนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร และสิ่งพิมพ์
อื่นๆ 

๒. ๒. จัดหาอาหารกลางวัน เงินอุดหนุนแบบ 
มีวัตถุประสงค ์

๑๑,๐๕๖,๐๐๐.- เพื่อให้นักเรียนสังกัด สพป.บร.๒ 
ในเขตเทศบาล ๓ โรง มีอาหาร
กลางวันรับประทาน 

อาหารกลางวัน 

๓. ๓. จัดหาอาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุนแบบ 
มวีัตถุประสงค ์

๕,๖๐๔,๙๐๐.- 
 
เพื่อให้นักเรียนสังกัด สพป.บร.๒ 
ในเขตเทศบาล ๓ โรง และ รร.
เทศบาลต าบลประโคนชัย  มี
อาหารเสริม(นม) รับประทาน 

นมพาสเจอร์ไรส์(รสจืด) ชนิดถุง ขนาด ๒๐๐ 
ซี.ซี. และนมยู.เอช.ที.(รสจืด) ชนิดกล่อง ๒๐๐ 
ซี.ซ ี

๔. ๔. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๑,๔๗๐,๑๑๐.- เพื่ อส่ ง เสริ มศั กยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนเทศบาลต าบล
ประโคนชัย 

ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา ค่าพัฒนาครูผู้ดูแล
เด็ก ค่าเงินรายหัวนักเรียน แบบเรียนและ
สิ่งพิมพ์ ฯลฯ 

๕. ๕. จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังและ
ส่งเสริมการอ่าน 

รายได ้
จัดเกบ็เอง 

๑๒๐,๐๐๐.- เพื่อส่งเสริมทักษะทางการศึกษา
ให้นักเรียน 

แข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ,วิทยาศาสตร,์ 
ภาษาไทย, คณิตศาสตร์ ฯลฯ 

๖. ๖. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา รายได ้
จัดเก็บเอง 

๓๐,๐๐๐.- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา 

วันออกพรรษา วันข้ึนปีใหม่ วันมาฆบูชา  
วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา  

๗. ๗. จัดงานประเพณีลอยกระทง รายได ้
จัดเก็บเอง 

๒๐๐,๐๐๐.- เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณี
ของไทยให้คงอยู่ 

กิจกรรมต่างๆ งานประเพณีลอยกระทง 

๘. ๘. จัดงานประเพณีสงกรานต์ รายได ้
จัดเก็บเอง 

๒๐๐,๐๐๐.- เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณี
ของไทยให้คงอยู่ 

กิจกรรมต่างๆ งานประเพณสีงกรานต ์

๙. ๙.จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา รายได ้
จัดเก็บเอง 

๗๐๐,๐๐๐.- เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณี
ของไทยให้คงอยู่ 

กิจกรรมต่างๆ งานประเพณีแห่เทียนพรรษา 

 



-๑๐- 
 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

๑๐. ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา    
ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑๐.จัดงานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม 
เมืองบุรีรัมย์ (งานสถาปนาเมืองแปะ) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๑๐,๐๐๐.-  เพื่อสนับสนุนงบประมาณให ้
 ส านักงานจังหวดับุรรีัมย ์
ด าเนินการจัดงาน 

งานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมเมอืงบุรีรัมย์  
(งานสถาปนาเมืองแปะ)  ณ วงเวยีนพระบรม  
ราชานุสาวรยี์รัชกาลที่ ๑ 

๑๑. ๑๑. จัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๒๐,๐๐๐.- เพื่ อสนับสนุนงบประมาณให้      
ที่ท าการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
ด าเนินกิจกรรม 

งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ ง  ณ อุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง 

๑๒. ๑๒. จัดงานเทศกาลข้าวมะลิหอม 
ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๓๐,๐๐๐.- เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้ที่ท า
การปกครองอ าเภอประโคนชัย
ด าเนินกิจกรรม 

งานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่ง
นกประโคนชัย 

๑๓. ๑๓. อัตลักษณ์ประโคนชัย รายได ้
จัดเก็บเอง 

๓๐,๐๐๐.- เพื่อส่ง เสริมการถ่ ายภาพงาน
ประเพณีแห่เทียนพรรษาอ าเภอ
ประโคนชัย 

ภาพถ่ายงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอ าเภอ
ประโคนชัย 

๑๔. ๑๔. ส่งนักกีฬาเทศบาลต าบล 
ประโคนชัยร่วมแข่งขันกีฬา 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๒๐๐,๐๐๐.- เพื่อสร้างความสามัคคี ระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กีฬาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
ประโคนชัยเกมส์ และกีฬาสันนิบาตเทศบาล
จังหวัดบุรีรัมย์ 

๑๕. ๑๕. ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาอ าเภอ 
ประโคนชัย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๖๐,๐๐๐.- เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้ที่  
ท าการปกครองอ าเภอประโคนชัย
จัดการแข่งขันกีฬา 

แข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจังหวัดบุรีรัมย์ 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสา  
ธิราชฯ และแข่งขันกีฬาชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพฯ (ประโคนชัยเกมส์) 

๑๖. ๑๖. แข่งขันกีฬาสีภายใน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๑๒๐,๐๐๐.- เพื่ อสนับสนุนงบประมาณให้
โรงเรียนในเขตเทศบาลจัดการ
แข่งขันกีฬาสี 

กีฬาสีภายในโรงเรยีนสังกัด สพป.บร.2 
จ านวน ๓ โรง และ สังกัด สพม.32 จ านวน 
๒ โรง 

๑๗.  ๑๗. จัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลต าบล
ประโคนชัย 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๓๒๐,๐๐๐.- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออก
ก าลังกายมีสุขภาพแข็งแรง  

การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เช่น เปตอง , 
ฟุตบอล 7 คน , บาสเกตบอล ฯลฯ 

 



-๑๑- 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
 โครงสรา้งพื้นฐาน 

- - - - - 

๑๘. ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรั พ ย า ก ร ธ ร รม ช าติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

  ๑. เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวอุทยานน้ า 
  หนองระแซซัน 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๑๐๐,๐๐๐.-   เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ี 
  ออกก าลังกายและพักผ่อนท่ีรม่รืน่ 

  ปลูกต้นไมร้อบอุทยานน้ าหนองระแซซัน 

๑๙.  ๒. สร้างจติส านึกในการรักษา  
 สิ่งแวดล้อม 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๑๐๐,๐๐๐.- 
 
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการรักษาสิ่งแวดล้อม  

กิจกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมใน 
เขตเทศบาล 

๒๐. ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

 ๑. สนับสนุนกองทุนหลักประกัน  
 สุขภาพเทศบาลต าบลประโคนชัย 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

๒๔๐,๐๐๐.- เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินกิจกรรมของกองทุน 

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

๒๑.  ๒.พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสขุ รายได ้
จัดเก็บเอง 

๗๐,๐๐๐.- 
 

เพื่ออบรมให้ความรู้ทางด้าน
สาธารณสุข 

กลุ่มผู้ประกอบการงานสุขาภบิาลอาหาร , 
กลุ่มด้านส่งเสริมสุขภาพ และกลุม่เสี่ยง 

๒๒.  ๓.ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบล 
 ประโคนชัย 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

๙,๕๐๐,๐๐๐.-   เพื่อก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ที่ได้  
  มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ 

   โรงฆ่าสัตว์ ๑ แห่ง ตามแบบมาตรฐาน 
   กรมปศุสัตว์  พร้อมปรับพื้นท่ีโดยรอบ 

๒๓. ๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

๑. ฝึกอบรมการเกษตรตามแนว
ทฤษฎีใหม่ โดยยดึปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๔๐,๐๐๐.- 
(โอนลด 

๑๐,๐๐๐.-) 

  เพื่อส่งเสริมความรู้ในการท า 
  เกษตรทฤษฎีใหม่ 
 

เกษตรกรหรือผู้ทีส่นใจในเขตเทศบาล 

๒๔.   ๒. อบรมอาชีพการท าขนมหวาน รายได ้
จัดเก็บเอง 

๑๓,๒๓๐.- 
(โอนลด 

๑,๗๗๐.-) 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีทักษะ
การท าขนมหวานและมีอาชีพเสรมิ 

อาชีพการท าขนมหวานที่จัดอบรมให้แก่
ประชาชนท่ีว่างงานหรือสนใจ 

๒๕.   ๓. อบรมอาชีพการท าอาหารคาว รายได ้
จัดเก็บเอง 

๕,๘๔๕.- 
(โอนลด 

๙,๑๕๕.-) 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีทักษะ
การท าอาหารคาวและมีอาชีพเสรมิ 

อาชีพการท าอาหารคาวที่จัดอบรมให้แก่
ประชาชนท่ีว่างงานหรือสนใจ 

๒๖. ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม 

๑. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๒๑๐,๐๐๐.- 
(โอนลด 

๔๐,๐๐๐.-) 

เพื่อส่งเสริมให้ผูสู้งอายุด ารงชีวิต 
ในสังคมได้อยา่งมีความสุข ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 

 



-๑๒- 
 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

๒๗. ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม 

๒. จัดงานวันผู้สูงอายุ รายได ้
จัดเก็บเอง 

๔๐,๐๐๐.- เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้ท ากิจกรรมร่วมกัน
และพบปะพูดคุยกัน 

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 

๒๘. ๓.อบรมพัฒนาศักยภาพคณะท างาน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๑๐,๐๐๐.- 
(โอนลด 

๒๐,๐๐๐.-) 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
คณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน 

  คณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครวั 
 ในชุมชน 

๒๙. ๔. จัดหารายได้ เพื่ อจัดกิจกรรม      
สาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของ เหล่ า
กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๒๐,๐๐๐.- เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้
ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบรุีรมัย์
ด าเนินกิจการสาธารณะประโยชน ์

ประชาชนที่ ได้ รับความเดือดร้อน   
จากปัญหาทางสังคมและผู้ประสบ   
สาธารณภัย 

๓๐. ๕. สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส รายได ้
จัดเก็บเอง 

๕๐,๐๐๐.- 
 
เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคหรือ  
เงินสงเคราะห์ให้ผูด้้อยโอกาส 

ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล 

๓๑.  ๖.ปูองกันและแกไ้ขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี และบคุคลใน
ครอบครัว 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๑๐,๕๐๐.- 
(โอนลด 

๑๙,๕๐๐.-) 

เพื่อส่งเสริมการใหค้วามคุ้มครองแก่
ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการกระท าความ
รุนแรง 

เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 

๓๒.  ๗. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ รายได ้
จัดเก็บเอง 

๑๐๐,๐๐๐.- เพื่อส่งเสริมให้ทุกองค์กรได้เห็น
ความส าคญัของเด็ก 

งานวันเด็กแห่งชาติ 

๓๓.  ๘.ปูองกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๑๐,๐๐๐.- เพื่อสนับสนุนงบประมาณให ้
ที่ท าการปกครองอ าเภอประโคนชยั
ด าเนินกิจกรรม 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อ าเภอ 
ประโคนชัย 

๓๔.  ๙.รณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๕๐,๐๐๐.- เพื่อปูองกันกลุ่มเสีย่งและประชาชน   
ทั่วไปไม่ให้ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด 

กลุ่มเสี่ยงและประชาชนในเขตเทศบาล 

 
 
 



-๑๓- 
 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

๓๕. ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

 ๑.วันเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๑๐๐,๐๐๐.- 
 
เพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธคิุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช 

๓๖.  ๒.วันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๑๐๐,๐๐๐.- 
 
เพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธคิุณของ
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์
พระบรมราชินีนาถ 

กิจกรรมเฉลมิพระเกยีรติวันเฉลมิ 
พระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี 

๓๗. ๓. เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๕๐๐,๐๐๐.- เพื่อเลือกตั้งตัวแทนประชาชนเข้ามา
บริหารงานของเทศบาล 

นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาล 

๓๘. ๔. อบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๓๑๐,๐๒๕.- 
(โอนเพิ่ม 

๑๑๐,๐๒๕.-) 

เพื่อให้ผู้น ามีความรู้ความเข้าใจในหลัก 
การพัฒนาชุมชนบนพ้ืนฐานของการมี
ส่วนร่วม 

คณะกรรมการชุมชนเทศบาลต าบล
ประโคนชัย 

๓๙. ๕. จัดท าแผนชุมชน รายได ้
จัดเก็บเอง 

๑๐,๐๐๐.- 
(โอนลด 

๒๐,๐๐๐.-) 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดท าทบทวนแผนชุมชน 

แผนชุมชน 

๔๐. ๖. เวทีประชาคมจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๓๕,๐๐๐.- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย 

๔๑. ๗. จัดงานวันท้องถิ่นไทย รายได ้
จัดเก็บเอง 

๒๕,๐๐๐.- เพื่อร าลึกถึงพระมหากรณุาธิคณุพระบาท 
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ที่ทรงจดัตั้งการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย 

งานวันท้องถิ่นไทย 

๔๒. ๘. จัดงานวันเทศบาล รายได ้
จัดเก็บเอง 

๒๕,๐๐๐.- เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในอ านาจ
หน้าท่ีของเทศบาล 

งานวันเทศบาล 

๔๓. ๙. ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๒๐๐,๐๐๐.- เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษแีละ
ทะเบียนทรัพยส์ินให้เป็นปัจจบุัน และ
น าไปใช้ในการวางแผนจัดเก็บรายได ้

ข้อมูลผูต้้องช าระภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน ภาษีปาูย และภาษีบ ารุงท้องที ่

 



-๑๔- 
 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

๔๔. ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

๑๐. สนับสนุนการด าเนินงานศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

๑๒,๐๐๐.- เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านไทรด าเนินกจิกรรม 

ศูนย์รวมข้อมลูข่าวสารการจดัซื้อจดั
จ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอประโคนชัย 

๔๕. ๑๑. จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในเขต
เทศบาล 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๑๐,๔๐๐.- 
(โอนลด 

๒๙,๖๐๐.-) 

เพื่อน าข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆ ไปใช้ใน  
การพัฒนาเทศบาล 

ข้อมูลพื้นฐานของทุกหลังคาเรือนใน
เขตเทศบาล 

๔๖. ๑๒. อบรมกฎหมายท้องถิ่น รายได ้
จัดเก็บเอง 

๒๐,๐๐๐.- เพื่อให้ เยาวชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

นักเรียนระดับมัธยมโรงเรียนในเขต
เทศบาล 

๔๗. ๑๓. ส่งเสริมงานรัฐพิธีและงาน
ส าคัญทางราชการ 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

๑๐,๐๐๐.- เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้ท่ีท าการ
ปกครอง อ.ประโคนชัย ด าเนินกิจกรรม 

งานรัฐพิธีและงานส าคัญทางราชการ 

๔๘. ๑๔. อบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๓๐๐,๐๐๐.- เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ม ี
ความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างตามภารกจิ และพนักงาน
จ้างท่ัวไป 

๔๙. ๑๕. ติดตั้งระบบควบคุมประตูด้วย 
ลายนิ้วมือ 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

๒๐,๐๐๐.-   เพื่อควบคุมการเปิดปดิประตูเขา้ออกจาก   
  หลังส านักงานเทศบาลต าบลประโคนชัย 

ระบบควบคมุประตูด้วยลายนิ้วมือ 
จ านวน ๑ เครื่อง 

๕๐.    ๑๖.จัดซื้อเครื่องช่ังน้ าหนักดิจติอล 
พร้อมวัดส่วนสูง 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

๒๓,๐๐๐.-   เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน   
  ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 

  เครื่องช่ังน้ าหนักดิจิตอล พร้อมวดั
ส่วนสูง จ านวน ๑ เครื่อง 

๕๑.  ๑๗. จดัซื้อเก้าอี้เลคเชอร ์ เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

๖๐,๐๐๐.- เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของหอสมุด
เทศบาล และการฝึกอบรมต่างๆ 

 เก้าอี้เลคเชอร์แบบตัวเดีย่ว จ านวน 
๖๐ ตัว 

๕๒.   ๑๘. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

๑๑,๐๐๐.-    เพื่อใช้จัดเก็บเอกสารต่างๆ ของโรงเรียน
เทศบาล 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๒ บานเปิด 
จ านวน ๒ หลัง 

 



-๑๕- 
 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

๕๓. ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

๑๙. จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

๑๗,๐๐๐.-    เพื่อใหบ้ริการประชาชนท่ีมาตดิต่อ 
   ราชการ 

 

  ระดับความละเอียดจอภาพไม่น้อยกว่า 
  ๑920x1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว 
จ านวน ๒ เครื่อง 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

๙,๐๐๐.-  เพื่อพัฒนาสื่อการเรยีนการสอนของ 
 โรงเรียนเทศบาล 

  ระดับความละเอียดจอภาพไม่นอ้ยกว่า 
๑๓๖๖x๗๖๘ พิกเซล ขนาด ๓๒ นิ้ว 
จ านวน ๑ เครื่อง 

๕๔. ๒๐. จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
ประถมศึกษา (มอก.) 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

๙๔,๘๐๐.-   เพื่อให้นักเรียนประถมศึกษาโรงเรียน
เทศบาลมโีต๊ะ-เก้าอี้ ใช้อย่างเพียงพอ 

  โต๊ะ ขนาดกว้าง ๔๐๐ มม. ยาว ๖๐๐ 
  มม. สูง ๖๗๐ มม. เก้าอ้ีนักเรยีน กว้าง      
  ๓๗๐ มม. ยาว ๓๘๐ มม. สูง ๓๘๐ มม. 
  (พื้นรองนั่ง) ๖๘๕ มม.(ขอบบนพนักพิง)   
  จ านวน ๖๐ ชุด 

๕๕. ๒๑. จดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ้ค ส าหรับงานประมวลผล 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

๔๒,๐๐๐.-   เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

  เครื่องคอมพิวเตอร์โนต้บุ้ค ส าหรับงาน   
  ประมวลผล  จ านวน ๒ เครื่อง 

๕๖.  ๒๒. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ออลอินวัน พีซี 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

๔๒,๐๐๐.- เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลและหนังสือ
ในหอสมุดเทศบาล  

 

 เครื่องคอมพิวเตอร์ออลอินวัน พีซ ี
 จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙.๕ นิ้ว จ านวน 
 ๕ เครื่อง 

๕๗. ๒๓. จดัซื้อเครื่องพิมพ์ เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

๑๕,๘๐๐.-   เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขาวด า 
(๓๐หน้า/นาที)  จ านวน ๑ เครื่อง  และ  
 ชนิด Multifunction แบบฉ ีดหมกึ 
  (Inkjet) จ านวน ๑ เครื่อง 

๕๘. ๒๔. จดัซื้อหัวกะโหลกเครื่องสูบน้ า 
(ฟุตวาล์ว) 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๒๐๐,๐๐๐.-   เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลติ
น้ าประปา 

  หัวกะโหลกเครื่องสูบน้ า  ขนาด ๑๒ นิ้ว     
  จ านวน ๒ เครื่อง  และขนาด ๑๐ นิ้ว    
  จ านวน ๓ เครื่อง 

 
 



-๑๖- 
 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

๕๙. ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

๒๕. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อม
ติดตั้ง 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

๑๘,๐๐๐.-    เพื่อควบคุมอุณหภูมภิายในศูนย์ 
   เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด 
ติดผนัง  ขนาดไม่ต่ ากว่า ๑๒,๐๐๐  
บีทียู. พร้อมติดตั้ง จ านวน ๑ เครือ่ง 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

๖๖,๐๐๐.-    เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  
   และบริการประชาชนท่ีมาตดิตอ่ราชการ 

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด 
แขวน  ขนาดไม่ต่ ากว่า 24,๐๐๐  
บีทียู. พร้อมติดตั้ง จ านวน ๒ เครือ่ง 

๖๐. ๒๖. จัดซื้อใบพัดหอยโข่งเครื่อง 
สูบน้ า 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๑๘๐,๐๐๐.- เพื่อให้กระบวนการสูบจ่ายน้ าประปามี
ประสิทธิภาพ 

  ใบพัดหอยโข่งขนาด ๑๐๐ แรงม้า 
  ๓ เครื่อง ขนาด ๒๕ แรงม้า ๒ เครื่อง 

๖๑. ๒๗. จัดซื้อรถจักรยานยนต์ รายได ้
จัดเก็บเอง 

๑๑๔,๐๐๐.-   เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
  จดมาตรวดัน้ าประปา 

รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี. 
แบบเกียร์ธรรมดา  จ านวน ๓ คัน 

๖๒. ๒๘. ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือนเทศบาล
ต าบลประโคนชัย 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๑๒๐,๐๐๐.- เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบตัิงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

อปพร. เทศบาลต าบลประโคนชัย 

๖๓. ๒๙. ฝึกอบรมการปูองกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๕๐,๐๐๐.- เพื่อเตรียมพร้อมการปูองกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น 

นักเรียนในเขตเทศบาล 

๖๔. ๓๐. ฝึกซ้อมแผนปูองกันและระงับ
อัคคีภัย 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๔๐,๐๐๐.- เพื่อเตรียมพร้อมการปูองกันและระงับ
อัคคีภัย 

อปพร. เทศบาล และหน่วยงาน
ข้างเคียง 

๖๕.  ๓๑. จัดกิจกรรมวัน อปพร. รายได ้
จัดเก็บเอง 

๑๕,๐๐๐.- 
 
เพื่อให้ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ 
อปพร. 

กิจกรรมวัน อปพร. 

๖๖.  ๓๒. ปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๖๐,๐๐๐.- เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบตัิตามกฎ
จราจรในช่วงเทศกาล 

เทศกาลขึ้นปีใหม่ และเทศกาล
สงกรานต ์
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
เทศบาลต าบลประโคนชัย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิก 
จ่ายงบประมาณ จ านวน ๓๕ โครงการ งบประมาณ 1๐,๔๔๘,๔๔๒.- บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์   
ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

๑. ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วฒันธรรม 
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

๑๒ ๙,๐๙๕,๙๕๗.- ๑๒ 9,095,957.- 

๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน - - - - 

๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑ ๒,๕๐๐.- ๑ ๒,๕๐๐.- 

๔. ด้านสาธารณสุข ๑ ๒๔๐,๐๐๐.- ๑ ๒๔๐,๐๐๐.- 

๕. ด้านเศรษฐกิจ ๒ ๑๙,๐๗๕.- ๒ ๑๙,๐๗๕.- 

๖. ดา้นสังคม  ๓ ๓๗,๘๕๐.- ๓ ๓๗,๘๕๐.- 

๗. ด้านการเมืองการบริหาร  ๑๖ ๑,๐๕๓,060.- ๑๖ ๑,๐๕๓,060.- 

รวม ๓๕ 1๐,๔๔๘,๔๔๒.- ๓๕ 1๐,๔๔๘,๔๔๒.- 

 
๑. จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง  จ านวน ๔๒ โครงการ งบประมาณ ๕,๑๑๔,๐๐๐.- บาท 

โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน ๑๙ โครงการ งบประมาณ  
๑,๑๗๓,๗๔๘.-  บาท  ได้แก่ 

๑) โครงการจัดหาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ประจ าหอสมุดเทศบาล 
๒) โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังและส่งเสริมการอ่าน 
๓) โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา 
๔) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 

    ๕) โครงการส่งนักกีฬาเทศบาลต าบลประโคนชัยร่วมแข่งขันกีฬา 
   ๖) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลต าบลประโคนชัย 

๗) โครงการสร้างจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
๘) โครงการอบรมอาชีพการท าขนมหวาน 
๙) โครงการอบรมอาชีพการท าอาหารคาว 
๑๐) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
๑๑) โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว 
๑๒) โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน 
๑๓) โครงการเวทีประชาคมจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
๑๔) โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
๑๕) โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาล 
๑๖) โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

 
 



-๑๘- 
 

๑๗) โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 
๑๘) โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. 
๑๙) โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 
 

๒. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน ๒๒ โครงการ  งบประมาณ ๑๑,๙๒๐,๗๑๐.- บาท 
โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน ๑๔ โครงการ งบประมาณ 
๑,๑๕๖,๗๖๕.-  บาท  ได้แก่ 

๑) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
๒) โครงการจัดงานประเพณีข้ึนเขาพนมรุ้ง 

    ๓) โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาอ าเภอประโคนชัย 
๔) โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน 
๕) โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลประโคนชัย 
๖) โครงการจัดหารายได้เพ่ือจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือ

ประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ 
๗) โครงการสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ 

หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
๘) โครงการส่งเสริมงานรัฐพิธีและงานส าคัญทางราชการ 
๙) โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีเลคเชอร์ 
๑๐) โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
๑๑) โครงการจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี 
๑๒) โครงการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียนระดับประถมศึกษา(มอก.) 
๑๓) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ส าหรับงานประมวลผล 
๑๔) โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 

 

๓. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปแบบมีวัตถุประสงค์  จ านวน ๒ โครงการ  งบประมาณ 
๑๖,๖๖๐,๙๐๐.- บาท โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ ๘,๑๑๗,๙๒๙.-  
บาท  ได้แก่ 
   ๑) โครงการจัดซื้ออาหารกลางวัน 

๒) โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)



-๑๙- 
 
รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลประโคนชัย  ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  มีดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

วงเงิน 
ตามสัญญา 

คู่สัญญา วันที่ 
เซ็นสัญญา 

 ระยะเวลาการ 
 ด าเนินงาน(วัน) 

๑. ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และ    
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ๑. จัดซื้ออาหารกลางวัน เงินอุดหนุน
ทั่วไปแบบมี
วัตถุประสงค์ 

๑๑,๐๕๖,๐๐๐.- ๒,๕๒๔,๐๐๐.- โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย  
(ภาคเรยีนที่  ๒/๒๕๕๙) 

๐๑/๑๑/๒๕๕๙ ๑๐๐ 

 ๒,๓๗๒,๐๐๐.- โรงเรียนประโคนชัยวิทยา  
(ภาคเรยีนที่  ๒/๒๕๕๙) 

๐๑/๑๑/๒๕๕๙ ๑๐๐ 

 ๖๒๐,๐๐๐.- โรงเรียนวัดแจ้งฯ  
(ภาคเรียนที่  ๒/๒๕๕๙) 

๐๑/๑๑/๒๕๕๙ ๑๐๐ 

๒.  ๒. จัดซื้ออาหารเสริม(นม) เงินอุดหนุน
ทั่วไปแบบมี
วัตถุประสงค์ 

๕,๖๐๔,๙๐๐.- ๑,๙๑๘,๐๗๐.- วิทยาลัยเกษตรฯ บรุีรัมย์  
(ภาคเรยีนที่  ๒/๒๕๕๙  
สัญญาเลขท่ี  ๑/๒๕๖๐) 

๐๑/๑๑/๒๕๕๙ ๑๐๐ 

 ๖๘๓,๘๕๙.- วิทยาลัยเกษตรฯ บรุีรัมย์  
(ปิดภาคเรียนท่ี  ๒/๒๕๕๙  
สัญญาเลขท่ี  ๑/๒๕๖๐) 

๒๗/๐๓/๒๕๖๐ ๓๐ 

๓.  ๓. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ  
 บริหารสถานศึกษา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๑,๔๗๐,๑๑๐.- ๑๕๗,๐๐๐.- คู่สัญญาอุดหนุนอาหารกลางวัน  
(ภาคเรยีนที่ ๒/๒๕๕๙) 

๓๐/๑๑/๒๕๕๙ ๑ 

 ๑๓๗,๓๐๐.- คู่สัญญาค่าจดัการเรียนการสอน 
(รายหัว) (ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๙) 

๓๐/๑๑/๒๕๕๙ ๑ 

 ๑๕๗,๐๐๐.- คู่สัญญาอุดหนุนอาหารกลางวัน  
(ภาคเรยีนที่ ๒/๒๕๕๙) 

๒๔/๐๒/๒๕๖๐ ๑ 

 ๓๔,๐๓๐.- คู่สัญญาอุดหนุนค่ากจิกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
(ภาคเรยีนที่ 2/2559) 

๒๔/๐๒/๒๕๖๐ ๑ 

 ๑๖,๗๔๕.- คู่สัญญาอุดหนุนค่าอุปกรณ์การ
เรียน (ภาคเรียนที่ 2/2559) 

๒๔/๐๒/๒๕๖๐ ๑ 

 



-๒๐- 
 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา วันที่ 

เซ็นสัญญา 
 ระยะเวลาการ 

 ด าเนินงาน(วัน) 
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และ    
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ๒๐,๐๐๐.- คู่สัญญาอุดหนุนค่าปรับปรุง
หลักสตูรสถานศึกษา  
(ภาคเรยีนที่ 2/2559) 

๒๔/๐๒/๒๕๖๐ ๑ 

๔.  ๔. จัดหาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์  
 ประจ าหอสมุดเทศบาล 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๑๐๐,๐๐๐.- ๒๒,๕๗๕.- นางพิมพ์สุภา  กิตตีวรีวงศ์ 
 

๐๑/๑๐/๒๕๕๙ ๑๘๒ 

๕.  ๕. จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังและ 
 ส่งเสรมิการอ่าน 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๑๒๐,๐๐๐.- ๖,๗๐๐.- คู่สัญญาของกิจกรรมแข่งขัน
คณิตศาสตร์คิดสนุก 

๒๘/๐๑/๒๕๖๐ ๑ 

 ๖,๐๔๐.- คู่สัญญาของกิจกรรมแข่งขัน
ตอบปัญหาความรู้รอบตัว 

๑๑/๐๒/๒๕๖๐ ๑ 

 ๘,๔๐๐.- คู่สัญญาของกิจกรรมแข่งขัน
ตอบปัญหาสังคม ศาสนาและ 
วัฒนธรรม 

๒๕/๐๒/๒๕๖๐ ๑ 

๖.  ๖. แข่งขันกีฬาสีภายใน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๑๒๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม  ๒๖/๑๒/๒๕๕๙ ๑ 

 ๒๐,๐๐๐.- โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ๐๙/๐๒/๒๕๖๐ ๑ 
 ๒๐,๐๐๐.- โรงเรียนวดัแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร ์

บ ารุง) 
๒๐/๐๓/๒๕๖๐ ๑ 

๗.  ๗. ส่งนักกีฬาเทศบาลต าบล  
 ประโคนชัยร่วมแข่งขันกีฬา 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๒๐๐,๐๐๐.- ๑๒๘,๔๙๕.- คู่สัญญาการแข่งขันกีฬาชิงถ้วย 
พระราชทานสมเดจ็พระเทพฯ  
ประโคนชัยเกมส ์  

๒๐/๐๓/๒๕๖๐ ๑๔ 

๘.  ๘. จัดการแข่งขันกีฬา 
 เทศบาลต าบลประโคนชัย 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๓๒๐,๐๐๐.- 
 

๔๐,๐๐๐.- คู่สัญญาของการแข่งขันกีฬา 
บาสเกตบอล 

๐๗/๐๒/๒๕๖๐ ๖ 

 ๙๙,๙๗๕.-    คู่สัญญาของการแข่งขันกีฬา 
   ฟุตซอลเทศบาลต้านยาเสพตดิ 

๒๔/๐๒/๒๕๖๐ ๑๗ 

 
 



-๒๑- 
 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา วันที่ 

เซ็นสัญญา 
 ระยะเวลาการ 
 ด าเนินงาน(วัน) 

๙. ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และ    
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ๙.ส่งเสริมกจิกรรมทางศาสนา รายได ้
จัดเก็บเอง 

๓๐,๐๐๐.- 
 

๖,๐๘๐.- คู่สัญญาของกิจกรรมตักบาตร 
เทโววันออกพรรษา 

๑๗/๑๐/๒๕๕๙ ๑ 

 ๖,๒๐๐.- คู่สัญญาของกิจกรรมตักบาตร 
วันข้ึนปีใหม่ 

๐๑/๐๑/๒๕๖๐ ๑ 

 ๕,๑๘๘.- คู่สัญญาของกิจกรรมเวียนเทียน 
วันมาฆบูชา 

๑๑/๐๒/๒๕๖๐ ๑ 

๑๐.  ๑๐. จัดงานประเพณลีอยกระทง รายได ้
จัดเก็บเอง 

๒๐๐,๐๐๐.- ๖,๓๐๐.- คู่สัญญาของกิจกรรมงานประเพณี
ลอยกระทง 

๑๔/๑๑/๒๕๕๙ ๑ 

๑๑.  ๑๑. จัดงานประเพณีขึ้นเขา 
 พนมรุ้ง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ที่ท าการปกครอง จ.บุรีรมัย ์ ๒๗/๐๓/๒๕๖๐ ๓ 

๑๒.  ๑๒. ส่งเสรมิการแข่งขันกีฬา   
 อ าเภอประโคนชยั 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๖๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.-   ที่ท าการปกครองอ าเภอประโคนชัย  
  (การแข่งขันกีฬาชิงถ้วยพระราชทาน 
  สมเด็จพระเทพฯ ประโคนชัยเกมส์) 

๒๗/๐๓/๒๕๖๐ ๑ 

- ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

- - - - - - - 

๑๓. ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

 ๑. สร้างจติส านึกในการรักษา 
 สิ่งแวดล้อม 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๑๐๐,๐๐๐.- ๒,๕๐๐.- คู่สัญญาการบริหารจัดการขยะใน 
ชุมชน จังหวัดสะอาด ชุมชนสายณัห ์

๒๗/๑๒/๒๕๕๙ ๑ 

๑๔. ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

 ๑.สนับสนุนกองทุนหลักประกัน  
 สุขภาพเทศบาลต าบลประโคนชัย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๒๔๐,๐๐๐.- ๒๔๐,๐๐๐.- กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ต าบลประโคนชัย 

๒๗/๐๒/๒๕๖๐ ๑ 

๑๕. ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

 ๑.อบรมอาชีพการท าขนมหวาน รายได ้
จัดเก็บเอง 

๑๓,๒๓๐.- 
(โอนลด 

๑๐,๐๐๐.-) 

๑๓,๒๓๐.- คุ่สัญญาของการอบรมการท า 
ขนมชั้น 

๒๑/๐๒/๒๕๖๐ ๑ 

๑๖.  ๒.อบรมอาชีพการท าอาหารคาว รายได ้
จัดเก็บเอง 

๕,๘๔๕.- 
(โอนลด 

๑,๗๗๐.-) 

๕,๘๔๕.- คู่สัญญาของการอบรมการท า 
แกงบวน 

๒๑/๐๒/๒๕๖๐ ๑ 

 



-๒๒- 
 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ งบประมาณ 

วงเงิน 
ตามสัญญา 

คู่สัญญา วันที่ 
เซ็นสัญญา 

 ระยะเวลาการ 
ด าเนินงาน(วัน) 

๑๗. ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม 

๑. อบรมพัฒนาศักยภาพคณะ 
ท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๑๐,๐๐๐.- 
(โอนลด 

๒๐,๐๐๐.-) 

๗,๓๕๐.- คู่สัญญาของการอบรมพัฒนา
ศั กยภาพคณะท า ง านศู นย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชน 

๑๔/๐๓/๒๕๖๐ ๑ 

๑๘. ๒. จัดหารายได้เพื่อจดักิจกรรม
สาธารณกุศลและให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจ
ของเหล่ากาชาดจังหวัดบรุีรมัย ์

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์ 

๐๗/๐๒/๒๕๖๐ ๑ 

๑๙. ๓. ปูองกันและแกไ้ขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี และบคุคลใน
ครอบครัว 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๑๐,๕๐๐.- 
(โอนลด 

๑๙,๕๐๐.-) 

๑๐,๕๐๐.- คู่สัญญาของการจัดอบรมปูองกัน
และแก้ไขปญัหาความรุนแรงฯ 

๒๐/๐๒/๒๕๖๐ ๑ 

๒๐. ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
การเมืองการบริหาร 

  ๑. ส่งเสริมงานรัฐพิธีและงาน 
 ส าคัญทางราชการ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ที่ท าการปกครองอ าเภอประโคนชยั ๐๗/๐๒/๒๕๖๐ ๑ 

๒๑.  ๒. อบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิม  
 ประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๓๑๐,๐๒๕.- 
(โอนเพิ่ม 

๑๑๐,๐๒๕.-) 

๓๐๑,๙๕๐.- คู่สัญญาของการอบรมและ
ศึกษาดูงาน จ.เพชรบุรี 

๒๓/๐๓/๒๕๖๐ ๓ 

๒๒.  ๓.เวทีประชาคมจัดท าแผนพัฒนา  
 เทศบาล 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๓๕,๐๐๐.- 
 

๑๓,๕๔๕.- คู่สัญญาของจัดเวทีประชาคม 
ระดับต าบล (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
สี่ปี ๒๕61 - ๒๕64) 

๑๗/๑๐/๒๕๕๙ ๔๕ 

๒๓. ๔.จัดกิจกรรมวัน อปพร. รายได ้
จัดเก็บเอง 

๑๕,๐๐๐.- 
 

๕,๖๐๐.- คู่สัญญาของกิจกรรมวัน อปพร. ๒๒/๐๓/๒๕๖๐ ๑ 

๒๔. ๕.ปูองกันและลดอุบัตเิหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๖๐,๐๐๐.- ๑๔,๔๒๐.- คู่ สั ญ ญ า ขอ งกิ จ ก ร ร ม ช่ ว ง
เทศกาลขึ้นปีใหม่ 

๒๙/๑๒/๒๕๕๙ ๗ 

๒๕. ๖. ปรับปรุงข้อมูลแผนทีภ่าษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๒๐๐,๐๐๐.- ๕๔,๐๐๐.- น.ส.ดรุณี บุญศรีทา  
(ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก) 

๐๑/๑๐/๒๕๕๙ ๑๘๒ 

 
 



-๒๓- 
 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา วันที่ 

เซ็นสัญญา 
 ระยะเวลาการ 
ด าเนินงาน(วัน) 

๒๖. ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร 

๗. สนับสนุนการด าเนินงานศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัด
จ้างของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น 

เงนิอุดหนุน
ทั่วไป 

๑๒,๐๐๐.- ๑๒,๐๐๐.- องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร ๐๗/๐๒/๒๕๖๐ ๑ 

๒๗.   ๘.อบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๓๐๐,๐๐๐.- 
 

๒๘๔,๔๕๕.- คู่สัญญาของการอบรมและศึกษา 
ดูงาน จ.ราชบุรี 

๒๙/๐๓/๒๕๖๐ ๓ 

๒๘.  ๙. จัดเก็บข้อมลูพืน้ฐานในเขต 
 เทศบาล 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๑๐,๔๐๐.- 
(โอนลด 

๒๙,๖๐๐.-) 

๑๐,๔๐๐.- คู่สัญญาของการจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานในเขตเทศบาล 

๒๕/๑๑/๒๕๕๙ ๙๖ 

๒๙.  ๑๐. จัดซื้อเก้าอ้ีเลคเชอร ์ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๖๐,๐๐๐.- ๔๖,๘๐๐.- ร้านเอกภณัฑ์เฟอร์นเิจอร ์ ๑๖/๐๑/๒๕๖๐ ๕ 

๓๐.  ๑๑. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๑๑,๐๐๐.- ๑๑,๐๐๐.- ร้านเอกภณัฑ์เฟอร์นเิจอร ์ ๑๐/๐๓/๒๕๖๐ ๕ 

๓๑. 
 

 ๑๒. จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีด ี เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๒๖,๐๐๐.- ๑๔,๗๐๐.- ร้านนานาการไฟฟูา ๒๓/๐๑/๒๕๖๐ ๕ 

 ๗,๙๙๐.- ร้านเนรมิตรวสัด ุ ๑๗/๐๓/๒๕๖๐ ๕ 
๓๒.  ๑๓. จัดซื้อโตะ๊-เก้าอี้นักเรยีน 

 ระดับประถมศึกษา(มอก.) 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 
๙๔,๘๐๐.- ๙๔,๘๐๐.- ร้านรักเรียน ๑๓/๐๓/๒๕๖๐ ๕ 

๓๓.  ๑๔. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์
 โน้ตบุ้คส าหรับงานประมวลผล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๔๒,๐๐๐.- ๔๑,๘๐๐.- หจก. ธงชัย โอเอ เซลล์ แอนด์  
เซอร์วิส 

๒๐/๐๑/๒๕๖๐ ๕ 

๓๔.  ๑๕. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๑๕,๘๐๐.- ๑๕,๖๐๐.- หจก. ธงชัย โอเอ เซลล์ แอนด์  
เซอร์วิส 

๒๐/๐๑/๒๕๖๐ ๕ 

๓๕.  ๑๖. จัดซื้อรถจักรยานยนต ์ รายได ้
จัดเก็บเอง 

๑๑๔,๐๐๐.- ๑๑๔,๐๐๐.- บริษัท บุรีรัมย์ยนตรการ จ ากดั ๑๗/๐๑/๒๕๖๐ ๗ 

 
 



-๒๔- 
 

รายงานสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  (ตุลาคม ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๖๐) 
 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

ร้อยละ 
จ านวน 
โครงการ 

ร้อยละ 
จ านวน 
โครงการ 

ร้อยละ 
จ านวน 
โครงการ 

ร้อยละ 

๑. ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 2๐ ๑๖.๒๖ ๑๗ ๘๕.๐๐ ๑๒ ๗๐.๕๙ ๑๒ ๗๐.๕๙ 
๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1๕ ๑๒.๑๙ - - - - - - 
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๘ ๖.๕๐ ๒ ๒๕.๐๐ ๑ ๕๐.๐๐ ๑ ๕๐.๐๐ 
๔. ด้านสาธารณสุข 6 ๔.๘๘ ๓ ๕๐.๐๐ ๑ ๓๓.๓๓ ๑ ๓๓.๓๓ 
๕. ด้านเศรษฐกิจ 3 ๒.๔๔ ๓ ๑๐๐ ๒ ๖๖.๖๗ ๒ ๖๖.๖๗ 
๖. ด้านสังคม  ๑๙ ๑๕.๔๕ ๙ ๔๗.๓๗ ๓ ๓๓.๓๓ ๓ ๓๓.๓๓ 
๗. ด้านการเมืองการบริหาร  52 ๔๒.๒๘ ๓๒ ๖๑.๕๔ ๑๖ ๕๐.๐๐ ๑๖ ๕๐.๐๐ 

รวม 12๓ ๑๐๐ ๖๖ ๕๓.๖๖ ๓๕ ๕๓.๐๓ ๓๕ ๕๓.๐๓ 
 
  หมายเหตุ  อนุมัติงบประมาณ    คิดร้อยละเปรียบเทียบกับ  แผนการด าเนินการทั้งหมด 
       ลงนามสัญญา และเบิกจ่าย   คิดร้อยละเปรียบเทียบกับ  อนุมัติงบประมาณ 

 
 
 
 
 



-๒๕- 
 

รายงานสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  (ตุลาคม ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๖๐) 
 

ยุทธศาสตร์ 
แผนการด าเนินการ 

ทั้งหมด 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 
๑. ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 21,726,382.- ๒๐,๒๗๑,๐๑๐.- ๙,๐๙๕,๙๕๗.- ๙,๐๙๕,๙๕๗.- 
๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1๔,๕31,000.- - - - 
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑6๕,000,000.- ๒๐๐,๐๐๐.- ๒,๕๐๐.- ๒,๕๐๐.- 
๔. ด้านสาธารณสุข 41,310,000.- ๙,๘๑๐,๐๐๐.- ๒๔๐,๐๐๐.- ๒๔๐,๐๐๐.- 
๕. ด้านเศรษฐกิจ 150,000.- ๕๙,๐๗๕.- ๑๙,๐๗๕.- ๑๙,๐๗๕.- 
๖. ด้านสังคม  ๖,๙๙0,000.- ๕๐๐,๕๐๐.- ๓๗,๘๕๐.- ๓๗,๘๕๐.- 
๗. ด้านการเมืองการบริหาร  1๖,๙๙๗,๘00.- ๒,๘๕๕,๐๒๕.- ๑,๐๕๓,๐๖๐.- ๑,๐๕๓,๐๖๐.- 

รวม ๒๖๖,๗๐๕,๑๘2.- ๓๓,๖๙๕,๖๑๐.- ๑๐,๔๔๘,๔๔๒.- ๑๐,๔๔๘,๔๔๒.- 
 
     อนุมัติงบประมาณ   ๓๓,๖๙๕,๖๑๐.-  บาท  คิดเป็น  ๑๐๐ %  

ลงนามสัญญา    ๑๐,๔๔๘,๔๔๒.-  บาท  คิดเป็นร้อยละ  ๓๑.๐๑ 
เบิกจ่าย    ๑๐,๔๔๘,๔๔๒.-  บาท  คิดเป็นร้อยละ  ๓๑.๐๑ 

 
 
 
 
 



-๒๔- 
 

 ช. โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ   เทศบาลต าบลประโคนชัยมีโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 ในช่วงไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๖๐)  รวมทั้งสิ้น  ๔  โครงการ  งบประมาณ  ๖,๑๓๐,๐๐๐.-  บาท  ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

๑. จัดงานประเพณีลอยกระทง ๒๐๐,๐๐๐.- กองการศึกษา เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    
มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช  
บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคตลงเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙  
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงได้มีแถลงการณ์
เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนควร
พิจารณางดการจัดงานรื่นเริงต่างๆ เป็นเวลา ๓๐ วัน 
ทั้งนี้ เทศบาลต าบลประโคนชัยได้เตรียมสถานทีใ่นการลอยกระทง 
ณ อุทยานน้ าหนองระแซซัน และมีเจ้าหน้าที่ต ารวจ เจ้าหน้าที่
ปูองกันฯ อปพร. คอยอ านวยความสะดวกและดูแลความสงบ
เรียบร้อยให้แก่ประชาชน โดยใช้งบประมาณ ๖,๓๐๐.- บาท    
ในการจัดเตรียมสถานที่ส าหรับลอยกระทง   

๒. งานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนก
ประโคนชัย (อุดหนุนงบประมาณให้ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอประโคนชัย) 

๓๐,๐๐๐.- กองการศึกษา คณะกรรมการจัดงานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนก
ประโคนชัย และงานกิ่งกาชาดอ าเภอประโคนชัย ได้มีมติที่ประชุม
เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ให้งดการจัดงานประจ าปี ๒๕๕๙ 
เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    
มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช  
บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคตลงเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ จึง
ไม่มีหนังสือขอรับการอุดหนุนงบประมาณจากทางเทศบาลต าบล
ประโคนชัย 

 

 



-๒๕- 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

๓. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้า 
อยู่หัวฯ 

๑๐๐,๐๐๐.-  กองการศึกษา เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    
มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิ ราช  
บรมนาถบพิตร  เสด็จสวรรคตลงเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

๔. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ๑๐๐,๐๐๐.- กองการศึกษา เนื่องจาก……………… 
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ซ. ผลการด าเนินงานอ่ืนๆ 
  นอกจากนี้ เทศบาลต าบลประโคนชัยยังได้ด าเนินกิจกรรมอ่ืน โดยได้รับความร่วมมือ การ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบ
ผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง ซึ่งปรากฏผลการด าเนินงาน 
แยกตามยุทธศาสตร์ไดด้ังนี้ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๑. เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี   
จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคตลงเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เทศบาล
ต าบลประโคนชัยได้ด าเนินการดังนี้ 

๑) ติดตั้งปูายเพื่อร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัย 
๒) จัดเตรียมสมุดให้ประชาชนลงนามถวายความอาลัย ณ ส านักงานเทศบาลต าบล

ประโคนชัย 
   ๓) จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ  เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙  ณ บริเวณหน้าส านักงานเทศบาลต าบลประโคนชัย 
  ๒. วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เทศบาลต าบลประโคนชัย และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วม
เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโคน เพ่ือสมทบทุนสร้างสถูปเจดีย์ ซ่อมแซมศาลาภายในวัดโคน ซึ่งมียอด 
เงินจากการทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้  จ านวนเงิน  785,750.-  บาท 
  ๓. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ เงินอุดหนุนส าหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT จ านวนเงิน ๙๖,๔๐๐.- 
บาท โดยได้ด าเนินการจัดซื้อชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLIT โรงเรียนเทศบาลต าบลประโคนชัย  จ านวน ๒ ชุด  จ านวนเงิน  ๙๓,๘๐๐.- บาท  
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เทศบาลต าบลประโคนชัย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล   
ประโคนชัย จัดประชุมประชาคม ณ ศาลาอเนกประสงค์อุทยานน้ าหนองระแซซัน เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับ 

๑) การก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลประโคนชัย บริเวณใกล้อ่างเก็บน้ าสนามบิน 
โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๕๒๙ เลขที่ดิน ๑๘ ระวาง ๕๖๓๘///๙๔๑๘ หมู่ที่ ๔ ต าบลประโคนชัย ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลประโคนชัย   

๒) การขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนธนูประสิทธิ์ กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ 
๐+๒๑๕.๒๐) และการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภักดีด ารง ช่วงที่ ๑ กม.ที ่๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๑+
๑๖๗.๕๐  , ช่วงที่ ๒ กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๑+๓๐๒  
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  เทศบาลต าบลประโคนชัย จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกับ เทศบาลต าบลพลับพลาชัย เทศบาล
ต าบลโคกม้า องค์การบริหารส่วนต าบลประโคนชัย องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปังกู เพ่ือบริหารจัดการขยะมูลฝอยในการจ้างเหมาไถฝังกลบขยะมูลฝอยบริเวณที่ทิ้งขยะ             
ที่สาธารณะประโยชน์โคกกรวด ต าบลปังกู ซึ่งเทศบาลต าบลประโคนชัยได้ด าเนินการจ้างเหมาไถฝังกลบไปแล้ว 
๒ ครั้ง  
 



-๒๗- 
 

   ครั้งที่ ๑  วันที่ ๑ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   งบประมาณ  ๕๔,๐๐๐.- บาท 
   ครั้งที่ ๒  วันที่ ๒๑ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐    งบประมาณ  ๕๗,๐๐๐.- บาท 
  ๒. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดท าโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เพ่ือ
สร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมและลดปริมาณขยะในชุมชน รวมทั้งเพ่ิมรายได้
ให้แก่ครอบครัว มีชุมชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ชุมชนวัดแจ้งคุ้มสายัณห์ และชุมชนวัดโคนคุ้มอ าปึล 
ชุมชนหนองกกใต้ ชุมชนวัดโคนคุ้มระเนียด ชุมชนวัดโพธิ์ และชุมชนศูนย์การค้า โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการรับซื้อขยะรีไซเคลิ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  มีปริมาณขยะท่ีชุมชนรับซื้อในแต่ละเดือน  ดังนี้  

 

เดือน ปริมาณขยะ (กก.) 
ต.ค. ๒๕๕๙ ๓,๒๔๕.๘๐ 
พ.ย. ๒๕๕๙ ๓,๗๘๔.๑๐ 
ธ.ค. ๒๕๕๙ ๕๕๗.๒๐ 
ม.ค. ๒๕๖๐ ๖,๑๕๒.๕๐ 
ก.พ. ๒๕๖๐ ๑,๔๒๓.๗๐ 
มี.ค. ๒๕๖๐ ๑,๖๖๒.๘๐ 

 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

๑. กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลประโคนชัย มีเงินคงเหลือจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๕๖๗,๓๓๔.๑๘ บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ได้จัดสรรเงินค่าบริการสาธารณสุข จ านวน ๔๐๕,๘๑๐.- บาท และเทศบาลต าบลประโคนชัยสมทบเงินเข้า
กองทุน จ านวน ๒๔๐,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน ๖๔๕,๘๑๐.- บาท กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลประโคนชัย  ได้น าเงินไปด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
ล าดับ 

ที ่
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

อนุมัติ 
เบิกจ่าย ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ประเภทท่ี ๑  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุข 
 -    

ประเภทท่ี ๒  สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพ้ืนที่ 
๑. โครงการเยี่ยมบ้านแม่และเด็กแรกเกิด 

(8 ราย) 
๒๑,๔๕๐.- ๒๑,๔๕๐.- อสม.ทต.ประโคนชัย 

๒. โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและ
พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน 

๗๕,๙๕๐.- ๗๕,๙๕๐.- อสม.ทต.ประโคนชัย 

๓. โครงการสุขภาพดีด้วยแอโรบิค   ๖๐,๖๐๐.- ๖๐,๖๐๐.- ชมรมแอโรบิค  
ทต.ประโคนชัย 

๕. โครงการฝึกอบรมสอนเด็กว่ายน้ าเพื่อ 
เอาตัวรอด : เด็กไทยว่ายน้ าเป็น เล่นน้ า
ได้ ร่างกายแข็งแรง 

๗๔,๓๙๐.- ๗๑,๘๔๐.- โรงเรียนวัดแจ้งฯ 

รวม ๒๓๒,๓๙๐.- ๒๒๙,๘๔๐.-  
 
 



-๒๘- 
 
ล าดับ 

ที ่
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

อนุมัติ 
เบิกจ่าย ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ประเภทท่ี ๓  สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
 -    

ประเภทท่ี ๔  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุน 
๑. โครงการจัดท าแผนงานโครงการ ๒๒,๑๐๐.- ๒๒,๑๐๐.- คณะอนุกรรมการกองทุน 

รวม ๒๒,๑๐๐.- ๒๒,๑๐๐.-  
ประเภทท่ี ๕  กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่ 

 -    
 

๒. เทศบาลต าบลประโคนชัย ได้คัดเลือกชุมชนวัดแจ้งคุ้มสายัณห์ เป็นชุมชนน าร่องเพ่ือเป็น
ต้นแบบการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ในการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัด
สะอาด” ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

๓. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ด าเนินการ
ล้างท าความสะอาดพ้ืน รางระบายน้ า และถนนรอบตลาดสดเทศบาลต าบลประโคนชัย เป็นประจ าทุกเดือน   
เดือนละ ๑ ครั้ง เพ่ือรักษาความสะอาดของตลาดสดให้ถูกสุขลักษณะตลาดสดน่าซื้อ สร้างความมั่นใจให้กับ
ผู้บริโภคในการซื้อสินค้า และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้จ าหน่ายสินค้า   

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกให้บริการฉีดพ่นน้ ายาเคมีปูองกันยุงลายพาหะน าโรค
ไข้เลือดออกในชุมชนและโรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลประโคนชัย เพ่ือควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก  
โดยออกปฏิบัติงาน ๒ ช่วง  คือ  วันที่ ๑๙ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙  และวันที่ ๒๐ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

๑. กองสวัสดิการสังคม ได้น าเงินของกลุ่มฌาปนกิจกองทุนเพ่ือนช่วยเพ่ือนเทศบาลต าบล 
ประโคนชัย มอบให้แก่ครอบครัวของสมาชิกที่เสียชีวิตในการจัดการศพ โดยเรียกเก็บเงินจากสมาชิกศพละ  
๒๐  บาท  ซึ่งในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๖๐  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ได้มอบเงินไปแล้ว ดังนี้ 

เดือน จ านวนศพ 
ของสมาชิก 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ต.ค. ๒๕๕๙ - - 
พ.ย. ๒๕๕๙ ๔ ๖๓,๑๒๐.- 
ธ.ค. ๒๕๕๙ ๗ ๑๔๖,๕๘๐.- 
ม.ค. ๒๕๖๐ ๖ ๑๒๔,๔๐๐.- 
ก.พ. ๒๕๖๐ ๒ ๔๑,๒๒๐.- 
มี.ค. ๒๕๖๐ ๒ ๔๑,๑๔๐.- 

รวม ๒๑ ๔๑๖,๔๖๐.- 
 

การสมัครสมาชิก จะรับสมัครผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพและข้าราชการบ านาญที่อยู่ในเขต
เทศบาลต าบลประโคนชัย ปีละ ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ เดือนตุลาคม มีผลคุ้มครองตั้งแต่ ๑ มกราคม เป็นต้นไป 
และครั้งที่ ๒ เดือนเมษายน มีผลคุ้มครองตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม เป็นต้นไป เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ มีสมาชิกที่
สมัครใหม่  จ านวน  ๕๙  คน  ปัจจุบันมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น  ๑,๐๒๘  คน 
 



-๒๙- 
 
  ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 กองสวัสดิการสังคม ได้จัดให้มีการท าบุญแก่สมาชิก
กองทุนเพ่ือนช่วยเพื่อนเทศบาลต าบลประโคนชัยที่ล่วงลับไปแล้ว  ณ วัดกลาง  อ าเภอประโคนชัย  

๒. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปแบบก าหนดวัตถุ 
ประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แก่เทศบาลต าบลประโคนชัยแล้ว ๒ งวด จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๑๕๒,๐๐๐.- 
บาท และเทศบาลฯ ไดด้ าเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่ผู้มีสิทธิทั้งหมดที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ จ านวน 
๑,๒๗๖,๐๐๐.- บาท 

 

บัญชีการจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ 
โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
เดือน จ านวน (คน) คิดเป็นเงิน (๘๐๐ บาทต่อเดือน) 

ต.ค. ๒๕๕๙ ๒๕๖ ๒๐๔,๘๐๐.- 
พ.ย. ๒๕๕๙ ๒๕๖ ๒๐๔,๘๐๐.- 
ธ.ค. ๒๕๕๙ ๒๖๓ ๒๑๐,๔๐๐.- 
ม.ค. ๒๕๖๐ ๒๖๗ ๒๑๓,๖๐๐.- 
ก.พ. ๒๕๖๐ ๒๗๗ ๒๒๑,๖๐๐.- 
มี.ค. ๒๕๖๐ ๒๗๖ ๒๒๐,๘๐๐.- 

 

ทั้งนี้ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๖๐ กองสวัสดิการสังคม ได้รับลงทะเบียนคน
พิการหรือทุพพลภาพที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพความพิการ ตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีคนพิการหรือทุพพลภาพที่มีความ
ประสงค์ขอรับเบี้ยยังชีพความพิการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) มาลงทะเบียน
รวมทั้งสิ้น  ๓๕  คน  แยกเป็น 

- เดือนตุลาคม ๒๕๕๙  จ านวน ๗ คน   - เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙  จ านวน - คน 
- เดือนธันวาคม ๒๕๕๙  จ านวน ๗ คน   - เดือนมกราคม ๒๕๖๐  จ านวน ๙ คน     

  - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  จ านวน ๑๑ คน  - เดือนมีนาคม ๒๕๖๐  จ านวน ๑ คน   
 

๓. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปแบบก าหนดวัตถุ  
ประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แก่เทศบาล
ต าบลประโคนชัยแล้ว ๒ งวด จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น ๕,๓๔๓,๔๐๐.- บาท และเทศบาลฯ ได้ด าเนินการจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้มีสิทธิทั้งหมดที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน ๕,๕๒๒,๓๐๐.- 
บาท   

ทั้งนี้ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ กองสวัสดิการสังคม ได้รับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
โดยมีผู้สูงอายุที่มีอายุ ๕๙ ปี และจะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ (ผู้ที่เกิด
ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๐๐) ที่มีความประสงค์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม 
๒๕๖๐ เป็นต้นไป)  มาลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น ๘๒ คน  แยกเป็น 

- ช่วงชั้นอายุ ๖๐-๖๙ ปี  จ านวน ๘๐ คน - ช่วงชั้นอายุ ๗๐-๗๙ ปี  จ านวน ๒ คน



-๓๐- 
 

บัญชีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 

 
เดือน 

ช่วงชั้นอายุ  
รวมทิ้งสิ้น ๖๐-๖๙ ปี 

(๖๐๐ บาทต่อเดือน) 
๗๐-๗๙ ปี 

(๗๐๐ บาทต่อเดือน) 
๘๐-๘๙ ปี 

(๘๐๐ บาทต่อเดือน) 
๙๐ ปีขึ้นไป 

(๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน) 
จ านวน(คน) คิดเป็นเงิน   จ านวน(คน) คิดเป็นเงิน จ านวน(คน) คิดเป็นเงิน จ านวน(คน) คิดเป็นเงิน จ านวน(คน) คิดเป็นเงิน 

ต.ค. ๒๕๕๙ ๗๑๑ ๔๒๖,๖๐๐.- ๔๕๓ ๓๑๗,๑๐๐.- ๒๐๒ ๑๖๑,๖๐๐.- ๒๓ ๒๓,๐๐๐.- ๑,๓๘๙ ๙๒๘,๓๐๐.- 
พ.ย. ๒๕๕๙ ๗๑๑ ๔๒๖,๖๐๐.- ๔๕๒ ๓๑๖,๔๐๐.- ๒๐๒ ๑๖๑,๖๐๐.- ๒๓ ๒๓,๐๐๐.- ๑,๓๘๘ ๙๒๗,๖๐๐.- 
ธ.ค. ๒๕๕๙ ๗๑๐ ๔๒๖,๐๐๐.- ๔๕๐ ๓๑๕,๐๐๐.- ๒๐๐ ๑๖๐,๐๐๐.- ๒๓ ๒๓,๐๐๐.- ๑,๓๘๓ ๙๒๔,๐๐๐.- 
ม.ค. ๒๕๖๐ ๗๐๗ ๔๒๔,๒๐๐.- ๔๔๘ ๓๑๓,๖๐๐.- ๑๙๕ ๑๕๖,๐๐๐.- ๒๓ ๒๓,๐๐๐.- ๑,๓๗๓ ๙๑๖,๘๐๐.- 
ก.พ. ๒๕๖๐ ๗๐๖ ๔๒๓,๖๐๐.- ๔๔๖ ๓๑๒,๒๐๐.- ๑๙๓ ๑๕๔,๔๐๐.- ๒๓ ๒๓,๐๐๐.- ๑,๓๖๘ ๙๑๓,๒๐๐.- 
มี.ค. ๒๕๖๐ ๗๐๖ ๔๒๓,๖๐๐.- ๔๔๖ ๓๑๒,๒๐๐.- ๑๙๒ ๑๕๓,๖๐๐.- ๒๓ ๒๓,๐๐๐.- ๑,๓๖๗ ๙๑๒,๔๐๐.- 

 
 
 
    



-๓๑- 
 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

๑. เทศบาลต าบลประโคนชัยมอบแผงหยุดตรวจสามเหลี่ยม จ านวน 2 แผง แผงกั้นเหล็ก จ านวน 20 แผง และกรวยยางสะท้อนแสง จ านวน 50 อัน ให้แก่
สถานีต ารวจภูธรประโคนชัย เนื่องในโอกาสวันต ารวจแห่งชาติ 13 ตุลาคม 2559 เพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติงานจราจรให้มีประสิทธิภาพ และบริการประชาชนผู้ใช้รถ   
ใช้ถนนให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัย 

๒. งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ด าเนินการติดตั้งกระจกนูนชนิดโพลิคาร์บอเนต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒๔ นิ้ว จ านวน ๒๔ จุด บริเวณจุดเสี่ยงทางแยก
ต่างๆ เพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน  และออกระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านประชาชน ดังนี้ 

๑) วันที่ 19 ตุลาคม 2559  บริเวณชุมชนชัยมงคล 
๒) วันที่ 11 มกราคม 2560  บริเวณชุมชนวัดแจ้งคุ้มมัชฌิมา (ซอยตัน 1 หนองระแซซัน)  

๓. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  มีประชาชนที่มาติดต่องานทะเบียนราษฎรเทศบาลต าบลประโคนชัย  ดังนี้ 
 

เดือน แจ้ง 
เกิด 

แจ้ง 
ตาย 

แจ้ง 
 ย้ายเข้า 

แจ้ง 
ย้ายออก 

ขอ 
 เลขที่บ้าน 

เปลี่ยนแปลง 
รายการคน 

คัดทะเบียนบ้าน 
ฉบับเจ้าบ้าน  

(ทร.๑๔) 

คัดรับรอง 
ทะเบียนบุคคล  
(ทร.๑๔/๑) 

อ่ืนๆ รวม 

ต.ค. ๕๙ ๒๙ ๑๓ ๒๘ ๔๐ ๒ ๒๑ ๗ - ๑ ๑๔๑ 
พ.ย. ๕๙ ๒๖ ๑๖ ๔๐ ๓๗ ๓ ๑๗ ๓ - - ๑๔๒ 
ธ.ค. ๕๙ ๒๖ ๑๒ ๓๘ ๔๘ ๔ ๑๘ ๘ - ๑ ๑๕๕ 
ม.ค. ๖๐ ๑๙ ๑๖ ๒๘ ๒๒ ๕ ๑๘ ๒ - ๗ ๑๑๗ 
ก.พ. ๖๐ ๒๕ ๑๓ ๓๔ ๒๘ - ๑๙ ๕ - - ๑๒๔ 
มี.ค. ๖๐ ๒๘ ๘ ๔๖ ๓๐ ๒ ๒๑ ๑๗ ๒ ๒ ๑๕๖ 

รวม ๑๕๓ ๗๘ ๒๑๔ ๒๐๕ ๑๖ ๑๑๔ ๔๒ ๒ ๑๑ ๘๓๕ 
 
 



ส่วนที่  ๕ 
ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 

 
ก. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย 

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลประโคนชัย ในการด า เนินงาน
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลประโคนชัยทั้ง ๗ ด้าน คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ได้เสนอความเห็นไว้ดังนี้ 
  ๑) โครงการปรับปรุงตลาดคิวรถเล็กเป็นการจัดระเบียบแผงจ าหน่ายสินค้า ถือว่ามีความ
เหมาะสม  
  ๒) ควรจัดระเบียบการเข้าออกของรถส่งสินค้า และการจอดรถของประชาชนที่มาซื้อสินค้า
ตลาดสดช่วงเช้าบริเวณหน้าศาลหลักเมือง 
  ๓) เจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยควรเพ่ิมความระมัดระวังในการจัดเก็บเพราะอาจท าให้ถังขยะ
ช ารุดได้  และหากมีขยะตกหล่นควรจัดเก็บให้เรียบร้อย 
  ๔) โครงการอัตลักษณ์ประโคนชัย นอกจากกิจกรรมประกวดภาพถ่ายงานประเพณีแห่เทียน
พรรษาประโคนชัย  ควรเพิ่มกิจกรรมให้สามารถรู้ถึงความเป็นประโคนชัย 

๕) ควรหาแนวทางแก้ไขปัญหาเสียงดังจากรถที่สัญจรผ่านเส้นชะลอความเร็วบริเวณทางแยก
ต่างๆ 

๖) เนื่องจากเขตเทศบาลต าบลประโคนชัยมีพ้ืนที่จ ากัด ขอให้น าแนวคิดจากการไปศึกษา     
ดูงานการท าเกษตรพอเพียงมาปรับใช้ 

๗) การจัดเวทีประชาคมจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล ประชาชนที่มีความรู้ความ สามารถใน
ชุมชนออกมาร่วมกิจกรรมจ านวนน้อย เทศบาลควรหาวิธีที่จะท าให้ออกมาร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหาใน
ชุมชน 
 
ข. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย 

จากการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลประโคนชัย ในการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลประโคนชัยทั้ง ๗ ด้าน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลประโคนชัยไดใ้ห้ข้อคิดเห็นไว้ดังนี้ 

๑) เทศบาลควรมีการวางแผนในระยะยาวเพ่ือรองรับความเจริญเติบโตของประโคนชัยที่จะมี
การพัฒนาในอนาคต มิเช่นนั้นจะพัฒนาไม่ทันท้องถิ่นอ่ืน เช่น ระบบการคมนาคมควรจะมีการก่อสร้างทางเลี่ยง
เมืองหรือไม่ เป็นต้น 

๒) โครงการที่เทศบาลได้ไปศึกษาดูงานของท้องถิ่นในจังหวัดอ่ืน ควรน ามาปรับใช้โดยเลือก 
ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และวิถชีีวิตของชาวประโคนชัย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





-๔๐- 
 

รายรับจริง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  (ณ  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
เทศบาลต าบลประโคนชัย  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
หมวด จ านวนเงิน (บาท) 

หมวดภาษีอากร (ภาษีจัดเก็บเอง) ๑,๖๒๓,๘๑๗.๒๓ 
๑. ภาษโีรงเรือนและท่ีดิน ๑,๒๙๗,๙๕๐.๗๕ 
๒. ภาษีบ ารุงท้องที่ ๑๙๒.๓๖ 
๓. ภาษีปูาย ๓๒๕,๖๗๔.๑๒ 
๔. อากรการฆ่าสัตว์ - 
หมวดภาษีอากร (ภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให้) ๑๘,๗๙๙,๗๖๐.๑๖ 
๑. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน ๗๓,๘๖๔.๗๔ 
๒. ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามกฎหมายท้องถิ่น (๑ ใน ๙) ๑,๘๔๕,๙๐๕.๙๘ 
๓. ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ ๑๒,๗๒๒,๓๐๗.๒๘ 
๔. ภาษีธุรกิจเฉพาะ ๙,๙๓๐.๓๕ 
๕. ภาษีสุรา ๑,๐๒๗,๕๔๑.๙๒ 
๖. ภาษีสรรพสามิต ๒,๔๖๐,๒๕๙.๓๙ 
๗. ค่าภาคหลวงแร่ ๒๕,๔๗๑.๑๕ 
๘. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ๓๑,๑๘๙.๓๕ 
๙. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน 

๖๐๓,๒๙๐.- 

หมวดค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต และค่าปรับ ๓๑๒,๘๑๗.๙๐ 
๑. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา ๘,๔๐๙.๙๐ 
๒. ค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย ๒๐๖,๖๘๐.- 
๓. ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร์ ๒,๗๘๐.- 
๔. ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก ๓๐,๑๒๕.- 
๕. ค่าปรับการผิดสัญญา ๔๑,๐๐๐.- 
๖. ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ๕,๐๐๐.- 
๗. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ๑๑,๒๐๐.- 
๘. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายหรือสะสมอาหาร ๑,๑๐๐.- 
๙. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ๔,๓๘๓.- 
๑๐. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ๑,๐๑๐.- 
๑๑. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าปรับอ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการ
ข้างต้น 

๑,๑๓๐.- 

 
 
 
 
 



-๔๑- 
 

หมวด จ านวนเงิน (บาท) 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๑,๔๘๘,๗๗๖.๗๒ 
๑. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ ๙๙๓,๑๓๓.- 
๒. รายได้จากทรัพย์สินอ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น ๔๙๕,๖๔๓.๗๒ 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๑๖๘,๔๕๕.- 
๑. เงินที่มีผู้อุทิศให้ ๙,๐๐๐.- 
๒. ค่าขายแบบแปลน ๗,๐๐๐.- 
๓. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น ๑๕๒,๔๕๕.- 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๒๖,๒๘๖,๔๘๙.- 
๑. เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ 
ถ่ายโอนเลือกท า 

๒๖,๒๘๖,๔๘๙.- 

๔. เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ - 
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๑๔๒,๘๗๐.๗๖ 
๑. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๔๙,๐๗๐.๗๖ 
๒. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา - 
๓. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกระทรวงสาธารณสุข - 
๔. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น ๙๓,๘๐๐.- 

รวมทั้งสิ้น ๔๘,๘๒๒,๙๘๖.๗๗ 
 

ยอดเงินกู้คงเหลือท้ังหมด ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมของปีงบประมาณ ๑๔,๕๘๑,๓๕๖.๐๖  บาท 
ยอดเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมของปีงบประมาณ  ๔๔,๐๖๕,๐๕๘.๖๒  บาท 
ยอดเงินทุนส ารองสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมของปีงบประมาณ ๓๖,๓๓๐.๗๘๘.๗๕  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๔๒- 
 

รายจ่ายจริง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  (ณ  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
เทศบาลต าบลประโคนชัย  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
หมวด จ านวนเงิน (บาท) 

หมวดรายจ่ายงบกลาง ๘,๐๕๓,๕๓๑.๔๖ 
๑. ค่าช าระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย - 
๒. รายจ่ายตามข้อผูกพัน ๒๙๙,๘๒๖.๒๔ 
๓. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ๗๙๒,๘๓๕.๒๒ 
๔. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ๑๕๓,๐๗๐.- 
๕. เงินส ารองจ่าย - 
๖. อ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น (เบี้ยยังชีพ) ๖,๘๐๗,๘๐๐.- 
หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง (งบบุคลากร) ๑๒,๕๔๘,๒๒๙.๘๙ 
๑. เงินเดือน (ฝุายการเมือง) ๑,๔๒๔,๑๖๐.- 
๒. เงินเดือน (ฝุายประจ า) ๖,๘๘๘,๒๖๗.๙๖ 
๓. ค่าจ้างประจ า ๕๔๕,๘๘๐.- 
๔. ค่าจ้างชั่วคราว ๓,๖๘๙,๙๒๑.๙๓ 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และหมวดสาธารณูปโภค 
(งบด าเนินงาน) 

๕,๗๔๓,๐๓๒.๙๒ 

๑. ค่าตอบแทน ๒๐๗,๒๑๐.- 
๒. ค่าใช้สอย ๒,๔๒๓,๗๔๓.๑๓ 
๓. ค่าวัสด ุ ๒,๓๗๔,๓๒๙.๒๐ 
๔. ค่าสาธารณูปโภค ๗๓๗,๗๕๐.๕๙ 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบลงทุน) ๒๒๑,๖๙๐.- 
๑. ค่าครุภัณฑ์ ๒๒๑,๖๙๐.- 
๒. ค่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง - 
หมวดเงินอุดหนุน ๕,๖๗๘,๐๐๐.- 
๑. เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕๒,๐๐๐.- 
๒. เงินอุดหนุนส่วนราชการอ่ืนๆ ๕,๖๒๖,๐๐๐.- 
๓. เงินอุดหนุนเอกชน - 
๔. อ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น - 
งบรายจ่ายอ่ืนๆ - 
๑ รายจ่ายอื่นๆ - 

รวมทั้งสิ้น ๓๒,๒๔๔,๔๘๔.๒๗ 
 
 
 
 
 



-๔๓- 
 

รายรับจริง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  (ณ  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
กิจการประปาเทศบาลต าบลประโคนชัย  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ประเภท จ านวนเงิน (บาท) 

๑. ค่าจ าหน่ายน้ าจากมาตรวัดน้ า ๓,๖๔๐,๐๑๕.- 
๒. ค่าเช่ามาตรวัดน้ า ๕๕๙,๘๓๕.- 
๓. ผลประโยชน์อื่นๆ จากเบ็ดเตล็ด ๔๒๘,๕๐๘.๓๔ 
๔. ดอกเบี้ย ๖๑,๔๘๑.๓๓ 

รวมทั้งสิ้น ๔,๖๘๙,๘๓๙.๖๗ 
 

ยอดเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมของปีงบประมาณ  ๑๐,๖๘๐,๘๙๕.๘๓  บาท 
ยอดเงินทุนส ารองสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมของปีงบประมาณ   ๓,๒๓๓,๙๖๕.๔๕  บาท 

 
 
 

รายจ่ายจริง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  (ณ  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
กิจการประปาเทศบาลต าบลประโคนชัย  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
หมวด จ านวนเงิน (บาท) 

หมวดรายจ่ายงบกลาง ๒๐๕,๘๙๔.- 
๑. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ๒๐,๔๓๔.- 
๒. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บท.) ๑๘๕,๔๖๐.- 
หมวดรายจ่ายประจ า ๒,๘๓๕,๗๑๓.๘๘ 
๑. เงินเดือน ๒๑๒,๒๘๐.- 
๒. ค่าจ้างประจ า ๓๘๘,๙๒๐.- 
๓. ค่าจ้างชั่วคราว ๔๙๕,๓๐๑.๒๗ 
๔. ค่าตอบแทน ๘,๓๑๗.- 
๕. ค่าใช้สอย ๗๐,๐๐๐.- 
๖. ค่าวัสด ุ ๑,๐๒๖,๐๑๐.๙๑ 
๗. ค่าสาธารณูปโภค ๖๓๔,๘๘๔.๗๐ 
หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน ๑๐๖,๕๔๒.๐๖ 
๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑๐๖,๕๔๒.๐๖ 
๒. ค่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง - 

รวมทั้งสิ้น ๓,๑๔๘,๑๔๙.๙๔ 
 
 



-๔๔- 
 

ผลการด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙   
 (รายจ่ายค้างจ่าย  กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐) 

 
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

ที ่ สัญญา 
เลขที่ 

โครงการ วงเงิน 
ตามสัญญา 

คู่สัญญา ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ส่งมอบ/ตรวจรับ หมายเหตุ 

๑. - ติดต้ังปูายประชาสัมพันธ์ 
จอ LED FULL Color 

๑,๕๐๐,๐๐๐.- 
(เงินอุดหนุน) 

- - - กันเงินไว้ แต่ยังไม่ก่อหนี้ 
ผูกพัน/ลงนามในสัญญา 

๒. ๑/๒๕๖๐ ติดตั้งระบบวีดิโอวงจรปิด ๑,๘๐๐,๐๐๐.- 
(เงินอุดหนุน) 

 บริษัท เอฟ-ทรี มาร์ท 
 จ ากัด 

๑๖ มี.ค. ๖๐ -  
๑๓ มิ.ย. ๖๐ 

(๙๐ วัน) 

-  

 
 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ สัญญา 
เลขที่ 

โครงการ วงเงิน 
ตามสัญญา 

คู่สัญญา  ระยะเวลาการ 
   ด าเนินงาน 

ส่งมอบ/ตรวจรับ หมายเหตุ 

๑. ๖/๒๕๕๙  ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต พร้อมไหล่ทาง  

 ท่อระบายน้ าคสล. บ่อพัก ถนน
พุทธิรัตน์และท่อลอดเหลี่ยม 
คสล. จากถนนพุทธิรัตน์ ถึง 

 ทางหลวงแผ่นดิน ทล.๒๔ 

๔,๑๐๐,๐๐๐.- 
(เงินอุดหนุน  

๕๘๗,๘๐๐.- บาท 
จ่ายขาดเงินสะสม  

๓,๕๑๒,๒๐๐.-บาท) 

บริษัท เอ ซี เอ็ม  
ดีเวลอปเมนท์ จ ากัด 

๙ ก.ค. ๕๙ -  
๕ พ.ย. ๕๙ 
(๑๒๐ วัน) 

ส่งมอบ ๙ พ.ย. ๕๙ 
ตรวจรับ ๑๐ พ.ย. ๕๙ 

* รายจ่ายค้างจ่ายปี ๒๕๕๘ 
* ปรับ ๔ วันๆ ละ ๑๐,๒๕๐.- 
บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
๔๑,๐๐๐.- บาท 

 

๒. ๗/๒๕๕๙  ปรับปรุงรางระบายน้ าใน 
 ตลาดสดเทศบาล 
 

๘๖๐,๐๐๐.- 
(เงินอุดหนุน) 

บริษัท สุนีย์ กรุ๊ป  
จ ากัด 

๒๗ ก.ย. ๕๙ -  
๒๕ พ.ย. ๕๙ 

(๖๐ วัน)  

ส่งมอบ ๒๘ ต.ค. ๕๙ 
ตรวจรับ ๒ พ.ย. ๕๙ 

ฝารางระบายน้ าไฟเบอร์กลาส
ขนาด 250 x 1000 x 25 
มม. ยาว 560 เมตร 

 
 



-๔๕- 
 

ที ่ สัญญา 
เลขที่ 

โครงการ วงเงิน 
ตามสัญญา 

คู่สัญญา  ระยะเวลาการ 
   ด าเนินงาน 

ส่งมอบ/ตรวจรับ หมายเหตุ 

๓. - ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ 
คอนกรีต ถนนหน้าโรงผลิตน้ า 
ประปาเทศบาลต าบลประโคนชัย  
จากทางหลวงแผ่นดิน ทล. ๒๑๙  
ถึงทางหลวงแผ่นดิน ทล. ๒๒๐๘ 

๘,๑๑๐,๐๐๐.- 
(เงินอุดหนุน  

๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 
จ่ายขาดเงินสะสม  

๖,๑๑๑,๐๐๐.-บาท) 

- - - กันเงินไว้ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 
แต่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนาม 
ในสัญญา 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


