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ส่วนที่  ๑ 
บทน า 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๘ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) ข้อ ๒๙ (๒) และ (๓) ให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พร้อมรายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผน 
พัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 

      ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ 
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) ข้อ ๒๙ 
(๒) และ (๓) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย จึงขอรายงานผลการ
ด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย ผลการด าเนินงาน และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย สภาเทศบาล
ต าบลประโคนชัย และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย พร้อมประกาศให้ประชาชนในเทศบาล
ต าบลประโคนชัยได้ทราบโดยทั่วกัน และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบล 
ประโคนชัยต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที ่ ๒ 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย ได้ด าเนินการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) ข้อ ๒๙ (๒) และ (๓) โดยผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยมีกองวิชาการและแผนงาน ท าหน้าที่ด าเนินการติดตามเป็นรายไตรมาส 
พร้อมจัดท ารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคม เสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัยเพ่ือพิจารณา 
และเสนอความเห็นต่อผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย สภาเทศบาลต าบลประโคนชัย และคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย พร้อมทัง้ประกาศผลให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 
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 

 
วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลประโคนชัย 

“ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจรุ่งเรือง เมืองน่าอยู่" 
 

พันธกิจการพัฒนาของเทศบาลต าบลประโคนชัย  มีดังนี ้
๑. ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ท านุบ ารุงศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา

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

ตามหลักธรรมาภิบาล 
๕. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อย และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

ในชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เทศบาลต าบลประโคนชัยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทาง การพัฒนา
ยุทธศาสตร์  ไว้  ๗  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การ
กีฬาและนันทนาการ 

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 
๔.๔ ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาล 



-๕- 
 

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 
 

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

เทศบาลต าบลประโคนชัย ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รวมทั้งสิ้น  ๑๓๐  โครงการ  งบประมาณ  ๒๖๗,๒๑๑,๕๘๒.-  บาท  จ าแนกตามยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)  ประกาศใช้เมื่อวันที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

ยุทธศาสตร ์
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 
๑. ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การกีฬา 
และนันทนาการ 

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- 
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)  เพ่ิมเติม  ฉบับที่ ๑  ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ 

ยุทธศาสตร์ 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 
๑. ด้านการเมืองการบริหาร  ๗ ๕๐๖,๔๐๐.- - - - - 

รวม ๗ ๕๐๖,๔๐๐.- - - - - 

 
การจัดท างบประมาณ 

เทศบาลต าบลประโคนชัยมีโครงการที่น ามาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวม
ทั้งสิ้นจ านวน ๗๒ โครงการ งบประมาณ ๓๓,๔๓๐,๐๖๕.- บาท (โอนเพ่ิม/ลดงบประมาณแล้ว) สามารถจ าแนก
ตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ โครงการ  งบประมาณ 
๑. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การกีฬา 
และนันทนาการ ๑๗ ๑๙,๘๑๒,๓๑๐.- 

๒. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน - - 

๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒ ๓๒๓,๐๐๐.- 

๔. ด้านสาธารณสุข ๓ ๙,๘๑๐,๐๐๐.- 

๕. ด้านเศรษฐกิจ ๓ ๕๙,๐๗๕.- 

๖. ด้านสังคม  ๙ ๔๙๖,๗๕๕.- 

๗. ด้านการเมืองการบริหาร  ๓๘ ๒,๙๒๘,๙๒๕.- 

รวม ๗๒ ๓๓,๔๓๐,๐๖๕.- 
 

๑. โครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
จ านวน ๖๖ โครงการ งบประมาณ ๓๒,๙๕๖,๔๖๕.- บาท ซึ่งผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัยได้ประกาศใช้
เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙  แยกเป็น   

๑.๑ จ่ายจากเงินรายไดจ้ัดเก็บเอง  ๔๒  โครงการ  งบประมาณ  ๔,๒๖๑,๘๓๖.- 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 

 



-๗- 
 

๑๒) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 
๑๓) โครงการฝึกอบรมการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
๑๔) โครงการอบรมอาชีพการท าขนมหวาน 
๑๕) โครงการอบรมอาชีพการท าอาหารคาว 
๑๖) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
๑๗) โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ 
๑๘) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
๑๙) โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 
๒๐) โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว 
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 

๑.๒ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ๒๒  โครงการ  งบประมาณ  ๑๑,๙๕๔,๗๒๙.-  บาท  ได้แก่ 
๑) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
๒) โครงการจัดงานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย์ (งานสถาปนาเมืองแปะ) 
๓) โครงการจัดงานประเพณีข้ึนเขาพนมรุ้ง 
๔) โครงการจัดงานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย 

    ๕) โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาอ าเภอประโคนชัย 
 



-๘- 
 

๖) โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน 
๗) โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลประโคนชัย 
๘) โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลประโคนชัย 
๙) โครงการจัดหารายได้เพ่ือจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือ

ประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ 
๑๐) โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๑๑) โครงการสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ 

หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
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 

๑.๓ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปแบบมีวัตถุประสงค์  ๒ โครงการ  งบประมาณ ๑๖,๗๓๙,๙๐๐.- 
บาท  ได้แก่ 
   ๑) โครงการจัดหาอาหารกลางวัน 

๒) โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม) 
 

๒. โครงการที่ไม่ได้บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐  (ตั้งจ่ายรายการใหม่)  จ านวน ๖ โครงการ  งบประมาณ  ๔๗๓,๖๐๐.- บาท  แยกเป็น   

๒.๑ จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง  ๓ โครงการ  งบประมาณ  ๓๙๖,๐๐๐.- บาท  ได้แก่   
๑) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร

เทพยวรางกูร   
๒) โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานโรงผลิตน้ าประปา 
๓) โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง 

๒.๒ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ๓ โครงการ  งบประมาณ  ๗๗,๖๐๐.- บาท  ได้แก่ 
    ๑) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒  พร้อมเครื่อง
ส ารองไฟฟูา (ส านักปลัด) 
    ๒) โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED สี  แบบ Network 
    ๓) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒  พร้อมเครื่อง
ส ารองไฟฟูา (กองวิชาการและแผนงาน)



-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 ์

๑๑,๑๓๕,๐๐๐.- 
(โอนเพิ่ม 

๗๙,๐๐๐.-) 

เพื่อให้นักเรียนสังกัด สพป.บร.๒ 
ในเขตเทศบาล ๓ โรง มีอาหาร
กลางวันรับประทาน 

อาหารกลางวัน 

๓. ๓. จัดหาอาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุนแบบ 
มีวัตถุประสงค ์

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 

๑,๕๑๓,๔๒๙.- 
(โอนเพิ่ม 

๒๓,๓๑๙.-) 

เพื่ อส่ ง เสริ มศั กยภาพการจัด   
การ ศึกษาโรงเรียนเทศบาลต าบล
ประโคนชัย 

ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา ค่าพัฒนาครูผู้ดูแล
เด็ก ค่าเงินรายหัวนักเรียน แบบเรียนและ
สิ่งพิมพ์ ฯลฯ 

๕. ๕. จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังและ
ส่งเสริมการอ่าน 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

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 

๒๕,๓๐๐.- 
(โอนลด 

๑๗๔,๗๐๐.-) 

เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณี
ของไทยให้คงอยู่ 

กิจกรรมต่างๆ งานประเพณีลอยกระทง 

๘. ๙. จัดงานประเพณีสงกรานต์ รายได ้
จัดเก็บเอง 

๑๒๐,๐๐๐.- 
(โอนลด 

๘๐,๐๐๐.-) 

เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณี
ของไทยให้คงอยู่ 

กิจกรรมต่างๆ งานประเพณสีงกรานต ์

 



-๑๐- 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

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

๘.จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา รายได ้
จัดเก็บเอง 

๓๗๓,๖๘๑.- 
(โอนลด 

๓๒๖,๓๑๙.-) 

เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณี
ของไทยให้คงอยู่ 

กิจกรรมต่างๆ งานประเพณีแห่เทียนพรรษา 

 

๑๐. ๑๐.จัดงานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม 
เมืองบุรีรัมย์ (งานสถาปนาเมืองแปะ) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๑๐,๐๐๐.-  เพื่อสนับสนุนงบประมาณให ้
 ส านักงานจังหวัดบุรรีัมยด์ าเนิน  
 การจัดงาน 

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.- เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่าง
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 

 



-๑๑- 
 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

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

๑๗. จัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล
ต าบลประโคนชัย 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๓๒๐,๐๐๐.- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออก
ก าลังกายมีสุขภาพแข็งแรง  

การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เช่น  
เปตอง , ฟุตบอล 7 คน , บาสเกตบอล 
ฯลฯ 

 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 

๒๒๓,๐๐๐.- 
(โอนเพิ่ม 

๑๒๓,๐๐๐.-) 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการรักษาสิ่งแวดล้อม  

กิจกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมในเขต 
เทศบาล 

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 

 



-๑๒- 
 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

๒๕. ๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

  ๓. อบรมอาชีพการท าอาหารคาว รายได ้
จัดเก็บเอง 

๕,๘๔๕.- 
(โอนลด 

๙,๑๕๕.-) 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีทักษะการ
ท าอาหารคาวและมีอาชีพเสริม 

อาชีพการท าอาหารคาวที่จัดอบรม
ให้แก่ประชาชนท่ีว่างงานหรือสนใจ 

๒๖. ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม 

๑. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๒๓๘,๔๕๐.- 
(โอนลด 

๑๑,๕๕๐.-) 

เพื่อส่งเสริมให้ผูสู้งอายุด ารงชีวิต ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน ์

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 

๒๗. ๒. จัดงานวันผู้สูงอายุ รายได ้
จัดเก็บเอง 

๘,๗๕๐.- 
(โอนลด 

๓๑,๒๕๐.-) 

เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้ท ากิจกรรมร่วมกัน
และพบปะพูดคุยกัน 

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 

๒๘. ๓.อบรมพัฒนาศักยภาพคณะท างาน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๙,๐๕๕.- 
(โอนลด 

๒๐,๙๔๕.-) 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
คณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน 

  คณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครวั 
 ในชุมชน 

๒๙. ๔. จัดหารายได้ เพื่ อจัดกิ จกรรม      
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 

 



-๑๓- 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

๓๓. ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม 

๘.ปูองกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๑๐,๐๐๐.- เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้ท่ีท าการ 
ปกครองอ าเภอประโคนชัยด าเนิน
กิจกรรม 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อ าเภอ 
ประโคนชัย 

๓๔. ๙.รณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๕๐,๐๐๐.- เพื่อปูองกันกลุ่มเสีย่งและประชาชนท่ัวไป
ไม่ให้ข้องเกี่ยวกับยาเสพตดิ 

กลุ่ ม เ สี่ ย ง และประชาชนใน เขต
เทศบาล 

๓๕. ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

 ๑.วันเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

(โอนลด 
๑๐๐,๐๐๐.-) 

เพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธคิุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช 

๓๖.  ๒.วันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๑๐๐,๐๐๐.- 
 
เพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธคิุณ 
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรม 
ราชินีนาถ 

กิจกรรมเฉลมิพระเกยีรติวันเฉลมิ 
พระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี 

๓๗. ๓. เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๕๐๐,๐๐๐.- เพื่อเลือกตั้งตัวแทนประชาชนเข้ามา
บริหารงานของเทศบาล 

นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาล 

๓๘. ๔. อบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๓๐๐,๙๗๐.- 
(โอนเพิ่ม 

๑๑๐,๐๒๕.- 
โอนลด 

๙,๐๕๕.-) 

เพื่อให้ผู้น ามีความรู้ความเข้าใจในหลัก 
การพัฒนาชุมชนบนพ้ืนฐานของการมี
ส่วนร่วม 

คณะกรรมการชุมชนเทศบาลต าบล
ประโคนชัย 

๓๙. ๕. จัดท าแผนชุมชน รายได ้
จัดเก็บเอง 

(โอนลด 
๓๐,๐๐๐.-) 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดท าทบทวนแผนชุมชน 

แผนชุมชน 

๔๐. ๖. เวทีประชาคมจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๑๓,๕๕๐.- 
(โอนลด 

๒๑,๔๕๐.-) 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย 

๔๑.  ๗. จัดงานวันเทศบาล รายได ้
จัดเก็บเอง 

๒๕,๐๐๐.- เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในอ านาจ
หน้าท่ีของเทศบาล 

งานวันเทศบาล 

 



-๑๔- 
 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

๔๒. ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

๗. จัดงานวันท้องถิ่นไทย รายได ้
จัดเก็บเอง 

(โอนลด 
๒๕,๐๐๐.-) 

เพื่อร าลึกถึงพระมหากรณุาธิคณุพระบาท 
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ที่ทรงจดัตั้งการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย 

งานวันท้องถิ่นไทย 

๔๓. ๙. ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๑๙๓,๐๐๐.- 
(โอนลด 

๗,๐๐๐.-) 

เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษแีละ
ทะเบียนทรัพยส์ินให้เป็นปัจจบุัน และ
น าไปใช้ในการวางแผนจัดเก็บรายได ้

ข้อมูลผูต้้องช าระภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน ภาษีปูาย และภาษีบ ารุงท้องที่ 

๔๔. 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.- เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้ที่ท าการ
ปกครอง อ.ประโคนชัย ด าเนินกิจกรรม 

งานรัฐพิธีและงานส าคัญทางราชการ 

๔๘. ๑๔. อบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๒๗๗,๑๐๕.- 
(โอนลด 

๒๒,๘๙๕.-) 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ม ี
ความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างตามภารกจิ และพนักงาน
จ้างท่ัวไป 

 
 
 



-๑๕- 
 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

๔๙. ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

๑๕. ติดตั้งระบบควบคุมประตูด้วย 
ลายนิ้วมือ 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

๒๐,๐๐๐.-   เพือ่ควบคุมการเปิดปิดประตูเขา้ออก   
  จากหลังส านักงานเทศบาลต าบล 
  ประโคนชัย 

ระบบควบคมุประตูด้วยลายนิ้วมือ 
จ านวน ๑ เครื่อง 

๕๐.   ๑๖.จัดซื้อเครื่องช่ังน้ าหนักดิจติอล 
พร้อมวัดส่วนสูง 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

๒๓,๐๐๐.-   เพื่ออ านวยความสะดวกในการ   
  ปฏิบัติงานท่ีศูนย์บริการสาธารณสุข 
  เทศบาล 

  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 ของ
โรงเรียนเทศบาล 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๒ บานเปิด 
จ านวน ๒ หลัง 

๕๓. ๑๙. จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

๑๔,๗๐๐.- 
(โอนลด 

๒,๓๐๐.-) 

   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 

 
 



-๑๖- 
 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

๕๖. ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

 ๒๒. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ออลอินวัน พีซี 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

๔๒,๐๐๐.- เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลและหนังสือใน
หอสมุดเทศบาล  

 

 เครื่องคอมพิวเตอร์ออลอินวัน พีซี 
 จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙.๕ นิ้ว จ านวน 
 ๕ เครื่อง 

๕๗. ๒๓. จดัซื้อเครื่องพิมพ์ เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

๗,๙๐๐.-   เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขาวด า 
(๓๐หน้า/นาที)  จ านวน ๑ เครื่อง 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

๗,๙๐๐.-   เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  เครื่องพิมพ์ชนิด Multifunction แบบ  
 ฉ ีดหมึก(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 

๕๙. ๒๕. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อม
ติดตั้ง 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

๑๗,๐๐๐.- 
(โอนลด 

๑,๐๐๐.-) 

   เพื่อควบคุมอุณหภูมภิายในศูนย์ 
   เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

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

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

๖๐,๐๐๐.- 
(โอนลด 

๖,๐๐๐.-) 

   เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  
   และบริการประชาชนท่ีมาตดิตอ่ราชการ 

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

๖๐. ๒๖. จัดซื้อใบพัดหอยโข่งเครื่อง 
สูบน้ า 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

(โอนลด 
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 

 



-๑๗- 
 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

๖๓. ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการเมืองการบริหาร 

๒๙. ฝึกอบรมการปูองกันและระงับ
อัคคภีัยเบื้องต้น 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๕๐,๐๐๐.- เพื่อเตรียมพร้อมการปูองกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น 

นักเรียนในเขตเทศบาล 

๖๔. ๓๐. ฝึกซ้อมแผนปูองกันและระงับ
อัคคีภัย 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๔๐,๐๐๐.- เพื่อเตรียมพร้อมการปูองกันและระงับ
อัคคีภัย 

อปพร. เทศบาล และหน่วยงานข้างเคียง 

๖๕.  ๓๑. จัดกิจกรรมวัน อปพร. รายได ้
จัดเก็บเอง 

๑๕,๐๐๐.- 
 
เพื่อให้ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ 
อปพร. 

กิจกรรมวัน อปพร. 

๖๖.  ๓๒. ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๔๕,๐๐๐.- 
(โอนลด 

๑๕,๐๐๐.-) 

เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบตัิตามกฎ
จราจรในช่วงเทศกาล 

เทศกาลขึ้นปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต ์

๖๗.  ๓๓. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระ เจ้ าอยู่ หั วมหาว ชิ ร าล งกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร  
(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๑๐๐,๐๐๐.- 
(โอนตั้งจ่าย 

รายการใหม่) 

เพื่อเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระเจา้อยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนม 
พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา   
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  

๖๘.  ๓๔. จดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรับ 
งานประมวลผลแบบท่ี 2 พร้อมเครื่อง
ส ารองไฟฟูา  (เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1)  

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

๓๒,๘๐๐.- 
(โอนตั้งจ่าย 

รายการใหม่) 

เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏบิัติงาน  เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล  
แบบท่ี 2 จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว 
และเครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA 

๖๙.  ๓๕. จดัซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร/์
LED ส ี แบบ Network  
(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

๑๒,๐๐๐.- 
(โอนตั้งจ่าย 

รายการใหม่) 

เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏบิัติงาน  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร/์LED ส ีแบบ 
Network ความเร็วในการพิมพ์ไมน่้อยกว่า 
18 หน้าต่อนาที  

๗๐.  ๓๖. จดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรับ
งานประมวลผลแบบท่ี 2 พร้อมเครื่อง
ส ารองไฟฟูา  (เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1)  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

32,800.- 
(โอนตั้งจ่าย 

รายการใหม่) 

เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏบิัติงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล
แบบท่ี 2 จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว 
และเครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA 

 
 



-๑๘- 
 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

๗๑. ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการเมืองการบริหาร 

๓๗. ปรับปรุงอาคารส านักงานโรงผลิต
น้ าประปา  (เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

240,000.- 
(โอนตั้งจ่าย 

รายการใหม่) 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและให้เหมาะสมต่อ
การปฏิบัติงาน  

อาคารส านักงานโรงผลิตน้ าประปา ขนาด
พื้นที่ประมาณ 1,848 ตารางเมตร  

๗๒. ๓๘. จดัซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อม
ติดตั้ง  (เพิ่มเตมิ ฉบับท่ี 1) 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

56,000.- 
(โอนตั้งจ่าย 

รายการใหม่) 

เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏบิัติงาน
และประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ  

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติด
ผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ ากว่า 
24,000 บีทียู. พร้อมติดตั้ง 

 



-๑๙- 
 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
เทศบาลต าบลประโคนชัย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๕๘ โครงการ งบประมาณ ๒๒,๙๙๔,๐๖๕.- 
บาท โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จ านวน ๕๘ โครงการ งบประมาณ ๒๑,๗๙๙,๔๘๔.9๒ บาท 
และเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน ๕๗ โครงการ งบประมาณ ๒๑,๕๕๙,๔๘๔.๖๒ บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

๑. ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วฒันธรรม 
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

๑๕ ๑๘,๙๙๖,๔๗๑.๖๓ ๑๕ ๑๘,๙๙๖,๔๗๑.๖๓ 

๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน - - - - 

๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒ ๑๖๓,๕๗๒.- ๒ ๑๖๓,๕๗๒.- 

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

๕. ด้านเศรษฐกิจ ๓ ๔๙,๔๗๕.- ๓ ๔๙,๔๗๕.- 

๖. ด้านสังคม  ๘ ๓๘๓,๘๐๑.- ๘ ๓๘๓,๘๐๑.- 

๗. ด้านการเมืองการบริหาร  ๒๙ ๑,๙๖๖,๑๖๔.๙๙ ๒๘ ๑,๗๒๖,๑๖๔.๙๙ 

รวม ๕๘ ๒๑,๗๙๙,๔๘๔.๖๒ ๕๗ ๒๑,๕๕๙,๔๘๔.๖๒ 

 
๑. โครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   

จ านวน ๕๓ โครงการ งบประมาณ ๒๒,๕๗๖,๔๖๕.- บาท โดยได้ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และมีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ  ๒๑,๔๖๓,๓๙๔.๖๒  บาท  แยกเป็น   

๑.๑ จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง  จ านวน ๓๓ โครงการ งบประมาณ ๓,๔๓๑,๘๓๖.- บาท 
โดยได้ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และมีการเบิกจ่ายงบประมาณ  ๒,๙๕๐,๓๓๑.๐๒  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) โครงการฝึกอบรมการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
๑๓) โครงการอบรมอาชีพการท าขนมหวาน 
 
 



-๒๐- 
 

๑๔) โครงการอบรมอาชีพการท าอาหารคาว 
๑๕) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
๑๖) โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ 
๑๗) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
๑๘) โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 
๑๙) โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว 
๒๐) โครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๒๑) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
๒๒) โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน 
๒๓) โครงการเวทีประชาคมจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
๒๔) โครงการจัดงานวันเทศบาล 
๒๕) โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
๒๖) โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาล 
๒๗) โครงการอบรมกฎหมายท้องถิ่น 
๒๘) โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
๒๙) โครงการจัดซื้อหัวกะโหลกเครื่องสูบน้ า (ฟุตวาล์ว) 
๓๐) โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 
๓๑) โครงการฝึกอบรมการปูองกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น 
๓๒) โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. 
๓๓) โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 

๑.๒ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน ๑๘ โครงการ งบประมาณ ๒,๔๐๔,๗๒๙.- บาท  
โดยได้ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และมีการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒,๑๙๒,๙๖๙.- บาท  ได้แก่ 

๑) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
๒) โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 

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

ประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ 
๗) โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๘) โครงการสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ 

หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
๙) โครงการติดตั้งระบบควบคุมประตูด้วยลายนิ้วมือ 
๑๐) โครงการจัดซื้อเครื่องชั่งน้ าหนักดิจิตอลพร้อมวัดส่วนสูง 
๑๑) โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีเลคเชอร์ 
๑๒) โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
๑๓) โครงการจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี 

 
 



-๒๑- 
 

๑๔) โครงการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียนระดับประถมศึกษา (มอก.) 
๑๕) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ส าหรับงานประมวลผล 
๑๖) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ออลอินวัน พีซี 
๑๗) โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
๑๘) โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง 
และมีโครงการที่ได้กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งยังไม่ก่อหนี้

ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จ านวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๙,๕๐๐,๐๐๐.- บาท คือ โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

๑.๓ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปแบบมีวัตถุประสงค์  จ านวน ๒ โครงการ งบประมาณ 
๑๖,๗๓๙ ,๙๐๐. - บาท โดยได้ มี การก่อหนี้ ผู ก พัน/ลงนามในสัญญา และเบิ กจ่ าย งบประมาณ 
๑๖,๓๒๐,๐๙๔.๖๐  บาท  ได้แก่ 
   ๑) โครงการจัดซื้ออาหารกลางวัน 

๒) โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
 

๒. โครงการที่ไม่ได้บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ (ตั้งจ่ายรายการใหม่)  จ านวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๔๑๗,๖๐๐.- บาท โดยได้ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนาม
ในสัญญา และมีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๙๖,๐๙๐.- บาท และกันเงินไว้
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จ านวน ๑ โครงการ งบประมาณ 
๒๔๐,๐๐๐.- บาท  แยกเป็น   

๒.๑ จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง  จ านวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๓๔๐,๐๐๐.- บาท โดย
ได้ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และมีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๙,๐๐๐.-
บาท และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จ านวน ๑  
โครงการ  งบประมาณ  ๒๔๐,๐๐๐.-  บาท  ได้แก่ 

๑) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร   

๒) โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานโรงผลิตน้ าประปา  (กันเงิน/ก่อหนี้ผูกพัน) 
๒.๒ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๗๗,๖๐๐.- บาท โดยได้  

ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และมีการเบิกจ่ายงบประมาณ  ๗๗,๐๙๐.- บาท  ได้แก่ 
๑) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ พร้อมเครื่อง 

ส ารองไฟฟูา (ส านักปลัด) 
    ๒) โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED สี  แบบ Network 
   ๓) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ พร้อมเครื่อง
ส ารองไฟฟูา (กองวิชาการและแผนงาน 
     



-๒๒- 
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 

๑๑,๑๓๕,๐๐๐.- 
(โอนเพิ่ม 

๗๙,๐๐๐.-) 

๑,๒๖๒,๐๐๐.- โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย  
(ภาคเรยีนที่  ๒/๒๕๕๙) 

๐๑/๑๑/๒๕๕๙ ๕๐ 

๑,๑๘๖,๐๐๐.- โรงเรียนประโคนชัยวิทยา  
(ภาคเรยีนที่  ๒/๒๕๕๙) 

๐๑/๑๑/๒๕๕๙ ๕๐ 

 ๓๑๐,๐๐๐.- โรงเรียนวัดแจ้งฯ  
(ภาคเรียนที่  ๒/๒๕๕๙) 

๐๑/๑๑/๒๕๕๙ ๕๐ 

 
๑,๒๖๒,๐๐๐.- โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 

(ภาคเรยีนที ่ 2/2559) 
12/01/2560 50 

 
๑,๑๘๖,๐๐๐.- โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 

(ภาคเรยีนที ่ 2/2559) 
12/01/2560 50 

 
๓๑๐,๐๐๐.- โรงเรียนวดัแจ้งฯ  

(ภาคเรยีนที่ 2/2559) 
12/01/2560 50 

 
1,262,000.- 

โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 
(ภาคเรยีนที่ 1/2560) 

16/05/2560 50 

 
1,186,000.- 

โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 
(ภาคเรยีนที่ 1/2560) 

16/05/2560 50 

 
310,000.- 

โรงเรียนวดัแจ้งฯ  
(ภาคเรยีนที่ 1/2560) 

16/05/2560 50 

 1,258,000.- 
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 
(ภาคเรยีนที่ 1/2560) 

๒๗/๐๗/๒๕๖๐ ๔๖ 

 1,26๑,000.- 
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 
(ภาคเรยีนที่ 1/2560) 

๒๗/๐๗/๒๕๖๐ 
46 

 ๓๐๙,000.- 
โรงเรียนวดัแจ้งฯ  
(ภาคเรยีนที่ 1/2560) 

๒๗/๐๗/๒๕๖๐ 
๔๖ 

 



-๒๓- 
 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ งบประมาณ 

วงเงิน 
ตามสัญญา 

คู่สัญญา วันที่ 
เซ็นสัญญา 

 ระยะเวลาการ 
 ด าเนินงาน

(วัน) 
๒. ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านการศึกษา กีฬา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และ    
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ๒. จัดซื้ออาหารเสริม(นม) เงินอุดหนุน
ทั่วไปแบบมี
วัตถุประสงค์ 

๕,๖๐๔,๙๐๐.- ๑,๙๑๘,๐๗๐.- องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  โดย  
ผอ.วิทยาลัยเกษตรฯ บุรรีัมย ์
(ภาคเรยีนที่ 2/2559   
สัญญาเลขท่ี 1/2560) 

๐๑/๑๑/๒๕๕๙ ๑๐๐ 

 ๖๘๓,๘๕๙.- องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  โดย  
ผอ.วิทยาลัยเกษตรฯ บุรรีัมย ์
(ปิดภาคเรียนท่ี  ๒/๒๕๕๙  
สัญญาเลขท่ี  ๑/๒๕๖๐) 

๒๗/๐๓/๒๕๖๐ ๓๐ 

 ๑,๙๐๗,๖๗๓.๖๐ องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  โดย  
ผอ.วิทยาลัยเกษตรฯ บุรรีัมย ์
(ภาคเรยีนที่ 1/2560  
สัญญาเลขท่ี 2/2560) 

๑๖/๐๕/๒๕๖๐ ๙๖ 

 ๗๐๘,๔๙๒.- องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  โดย  
ผอ.วิทยาลัยเกษตรฯ บุรรีัมย ์
(ปิดภาคเรียนท่ี 1/2560 
สัญญาเลขท่ี 2/2560) 

๒๙/๐๙/๒๕๖๐ ๓๐ 

๓.  ๓. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ  
 บริหารสถานศึกษา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๑,๕๑๓,๔๒๙.- 
(โอนเพิ่ม 

๒๓,๓๑๙.-) 

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

๓๐/๑๑/๒๕๕๙ ๑ 

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

๓๐/๑๑/๒๕๕๙ ๑ 

 



-๒๔- 
 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา วันที่ 

เซ็นสัญญา 
 ระยะเวลาการ 

 ด าเนินงาน(วัน) 
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และ    
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 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 

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

๒๔/๐๒/๒๕๖๐ ๑ 

 ๑๓๗,๓๐๐.- คู่สัญญาค่าจดัการเรียนการสอน 
(รายหัว)(ภาคเรียนท่ี 1/2560) 

๒๖/๐๕/๒๕๖๐ ๑ 

 
๓๔,๐๓๐.- คู่สัญญาอุดหนุนค่ากจิกรรม

พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน  
(ภาคเรยีนที่ 1/2560) 

๒๖/๐๕/๒๕๖๐ ๑ 

 ๑๖,๗๔๕.- คู่สัญญาอุดหนุนค่าอุปกรณ์การ
เรียน (ภาคเรียนที่ 1/2560) 

๒๖/๐๕/๒๕๖๐ ๑ 

 ๑๕๗,๐๐๐.- คู่สัญญาอุดหนุนอาหารกลางวัน   
(ภาคเรยีนที่ 1/2560) 

๒๖/๐๕/๒๕๖๐ ๑ 

 ๔๗,๗๖๐.- คู่สัญญาค่าเครื่องแบบนักเรยีน 
(ภาคเรยีนที่ 1/2560) 

๒๖/๐๕/๒๕๖๐ ๑ 

 ๓๕,๓๗๑.- คู่สัญญาค่าหนังสือเรียน  
(ภาคเรยีนที่ 1/2560) 

๒๖/๐๕/๒๕๖๐ ๑ 

 ๓๐,๐๐๐.- คู่สัญญาอุดหนุนอาหารกลางวัน  
(ภาคเรยีนที่ 1/2560) 

๒๗/๐๖/๒๕๖๐ ๑ 

 



-๒๕- 
 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา วันที่ 

เซ็นสัญญา 
 ระยะเวลาการ 

 ด าเนินงาน(วัน) 
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และ    
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ๕,๓๕๐.- คู่สัญญาค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน 

๐๒/๐๘/๒๕๖๐ ๑ 

 ๑๘๗,๐๐๐.- คู่สัญญาอุดหนุนอาหารกลางวัน 
(ภาคเรยีนที่ 1/2560) 

๐๙/๐๘/๒๕๖๐ ๑ 

 ๒๑,๐๐๐.- คู่สัญญากิจกรรมรณรงค์ปูองกัน 
ยาเสพตดิในสถานศึกษา 

01/09/2560 1 

 ๑๐๐,๐๐๐.- คู่สัญญาการพัฒนา/ปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียน 

01/09/2560 1 

 50,๐๐๐.- คู่สัญญาการพัฒนาแหล่งเรยีนรู้
ในโรงเรียน 

01/09/2560 1 

 17,475.- คู่สัญญาค่าจดัการเรียนการสอน
(รายหัว) ภาคเรียนท่ี 1/2560 

01/09/2560 1 

 2,124.- คู่สัญญาค่าเครื่องแบบนักเรยีน 
(ภาคเรยีนที่ 1/2560) 

01/09/2560 1 

 2,782.- คู่สัญญาอุดหนุนค่าอุปกรณ์การ
เรียน (ภาคเรียนที่ 1/2560) 

01/09/2560 1 

 2,705.- คู่สัญญาค่าหนังสือเรียน  
(ภาคเรยีนที่ 1/2560) 

01/09/2560 1 

 3,562.- คู่สัญญาอุดหนุนค่ากจิกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน  
(ภาคเรยีนที่ 1/2560) 

01/09/2560 1 

 500.- คู่สัญญาค่าปัจจยันักเรยีน
ยากจน (ภาคเรียนท่ี 1/2560) 

20/09/2560 1 

4.  ๔. จัดหาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์  
 ประจ าหอสมุดเทศบาล 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๑๐๐,๐๐๐.- ๔๔,๘๓๕.- นางพิมพ์สุภา  กิตตีวรีวงศ์ 
 

๐๑/๑๐/๒๕๕๙ ๓๖๕ 

 



-๒๖- 
 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา วันที่ 

เซ็นสัญญา 
 ระยะเวลาการ 

 ด าเนินงาน(วัน) 
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และ    
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ๕๒,๒๑๓.๒๕ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ ์
มหาวิทยาลยั สาขามหาวิทยาลยั 
เทคโนโลยีสรุนารี นครราชสมีา 

๒๔/๐๔/๒๕๖๐ ๕ 

๕.  ๕. จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังและ 
 ส่งเสรมิการอ่าน 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๑๒๐,๐๐๐.- ๖,๗๐๐.- คู่สัญญาการแข่งขันคณิตศาสตร์
คิดสนุก 

๒๘/๐๑/๒๕๖๐ ๑ 

 ๖,๐๔๐.- คู่สัญญาการแข่งขันตอบปัญหา
ความรู้รอบตัว 

๑๑/๐๒/๒๕๖๐ ๑ 

 ๘,๔๐๐.- คู่สัญญาการแข่งขันตอบปญัหา
สังคม ศาสนา และ วัฒนธรรม 

๒๕/๐๒/๒๕๖๐ ๑ 

 ๘,๕๒๐.- คู่สัญญาการแข่งขันตอบปัญหา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

๒๔/๐๖/๒๕๖๐ ๑ 

 ๙,๗๗๐.- คู่สัญญาการแข่งขันตอบปญัหา
วิทยาศาสตร ์

๑๕/๐๗/๒๕๖๐ 
 

๑ 

 ๙,๗๗๐.- คู่สัญญาการแข่งขันตอบปญัหา
ภาษาไทย 

๐๕/๐๘/๒๕๖๐ 
 

๑ 

 ๘,๕๒๐.- คู่สัญญาการแข่งขันตอบปญัหา
ภาษาอังกฤษ 

๑๙/๐๘/๒๕๖๐ ๑ 

 ๙,๘๔๐.- คู่สัญญาการประกวดวาดภาพ
ระบายส ี

๐๒/๐๙/๒๕๖๐ ๑ 

๖.  ๖.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 

 



-๒๗- 
 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา วันที่ 

เซ็นสัญญา 
 ระยะเวลาการ 

 ด าเนินงาน(วัน) 
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และ    
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ๕,๖๒๘.- คู่สัญญากิจกรรมเวยีนเทียน 
วันวิสาขบูชา 

๑๐/๐๕/๒๕๖๐ ๑ 

 ๕,๗๘๓.๔๐ คู่สัญญากิจกรรมเวยีนเทียน 
วันอาสาฬหบูชา 

๐๘/๐๗/๒๕๖๐ ๑ 

๗.  ๗.จัดงานประเพณีลอยกระทง รายได ้
จัดเก็บเอง 

๒๕,๓๐๐.- 
(โอนลด 

๑๗๔,๗๐๐.-) 

๖,๓๐๐.- คู่สัญญาของกิจกรรมงานประเพณี
ลอยกระทง 

๑๔/๑๑/๒๕๕๙ ๑ 

๘.  ๘. จัดงานประเพณสีงกรานต ์ รายได ้
จัดเก็บเอง 

๑๒๐,๐๐๐.- 
(โอนลด 

๘๐,๐๐๐.-) 

๑๑๘,๗๕๘.- คู่สัญญาของกิจกรรมงานประเพณี
สงกรานต ์

๑๓/๐๔/๒๕๖๐ ๑ 

๙.  ๙. จัดงานประเพณีแห่เทียน 
 พรรษา 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๓๗๓,๖๘๑.- 
(โอนลด 

๓๒๖,๓๑๙.-) 

๓๗๓,๐๔๒.๙๘ คู่สัญญาของกิจกรรมงานประเพณี
แห่เทียนพรรษาประโคนชัย 

๐๙/๐๗/๒๕๖๐ ๑ 

๑๐.  ๑๐. จัดงานประเพณีขึ้นเขา 
 พนมรุ้ง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ที่ท าการปกครองจังหวัดบุรรีัมย ์ ๒๗/๐๓/๒๕๖๐ ๓ 

๑๑.  ๑๑. อัตลักษณ์ประโคนชัย รายได ้
จัดเก็บเอง 

30,000.- 2๙,๗๘๕.- คู่สัญญาของกิจกรรมถ่ายภาพ 
"มหัศจรรย์เทียนพรรษา ล้ าคา่ 
อัตลักษณ์ประโคนชัย ครั้งท่ี 3" 

30/06/2560 10 

๑๒.  ๑๒. ส่งนักกีฬาเทศบาลต าบล  
 ประโคนชัยร่วมแข่งขันกีฬา 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๒๐๐,๐๐๐.- ๑๒๑,๕๓๕.- คู่สัญญาการแข่งขันกีฬาชิงถ้วย 
พระราชทานสมเดจ็พระเทพฯ  
ประโคนชัยเกมส ์  

๒๐/๐๓/๒๕๖๐ ๑๔ 

๑๓.  ๑๓. ส่งเสรมิการแข่งขันกีฬา   
 อ าเภอประโคนชัย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

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

๒๗/๐๓/๒๕๖๐ ๑ 

 
 



-๒๘- 
 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ งบประมาณ 

วงเงิน 
ตามสัญญา 

คู่สญัญา วันที่ 
เซ็นสัญญา 

 ระยะเวลาการ 
 ด าเนินงาน

(วัน) 
๑๔. ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และ    
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ๑๔. จัดการแข่งขันกีฬา 
 เทศบาลต าบลประโคนชัย 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๓๒๐,๐๐๐.- 
 

๔๐,๐๐๐.- คู่สัญญาของการแข่งขันกีฬา 
บาสเกตบอล 

๐๗/๐๒/๒๕๖๐ ๖ 

 ๙๙,๙๗๕.-    คู่สัญญาของการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
เทศบาลตา้นยาเสพติด 

๒๔/๐๒/๒๕๖๐ ๑๗ 

 ๙๔,๗๓๖.- คู่สัญญาของการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลประเพณี 7 คน หนองระแซ
ซันคัพ 

๐๕/๐๔/๒๕๖๐ ๙ 

 ๓๙,๙๘๐.- คู่สัญญาของการแข่งขันกีฬาเซปัค
ตะกร้อเทศบาลตา้นยาเสพติด 

๐๙/๐๔/๒๕๖๐ ๔ 

 ๓๕,๙๙๘.๔๐ คู่สัญญาของการแข่งขันกีฬาเปตอง 
ตลุงคัพ 

๒๙/๐๗/๒๕๖๐ ๒ 

๑๕. ๑๕. แข่งขันกีฬาสภีายใน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

120,000.- 30,000.- โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 29/12/2559 1 

 20,000.- โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 09/02/2560 1 
 

20,000.- 
โรงเรี่ยนวดัแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์
บ ารุง) 

20/03/2560 1 

 30,000.- โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ ์ 23/08/2560 1 
- ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
- - - - - - - 

๑๖. ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑. เพิ่มพื้นท่ีสเีขียวอุทยานน้ า
หนองระแซซัน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

100,000.- 99,450.- น.ส.พรรณี ถุนาพันธ ์ 25/09/2560 5 

 
 
 



-๒๙- 
 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา วันที่ 

เซ็นสัญญา 
 ระยะเวลาการ 
 ด าเนินงาน(วัน) 

๑๗. ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 ๒. สร้างจติส านึกในการรักษา 
 สิ่งแวดล้อม 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๒๒๓,๐๐๐.- 
(โอนเพิ่ม 

๑๒๓,๐๐๐.-) 

๒,๕๐๐.- คู่สัญญาการประชุมคณะท างานบริหาร
จัดการขยะในชุมชน จังหวัดสะอาด 
ชุมชนสายัณห ์

๒๗/๑๒/๒๕๕๙ ๑ 

 ๑๙,๒๖๕.- คู่สัญญาการส่งเสริมคณุภาพชีวิต
ด้านการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชน 
(ศึกษาดูงาน ทม.วังสะพุง,ทต.พระ
ลับ) 

๑๗/๐๗/๒๕๖๐ ๕ 

 ๔๒,๓๕๗.- คู่สัญญาการสร้างจติส านึกในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม (ศึกษาดูงาน ทต.
หนองเต็ง อ.กระสัง) 

๐๖/๐๙/๒๕๖๐ ๒ 

๑๘. ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 

 ๑. สนับสนุนกองทุนหลักประกัน  
 สุขภาพเทศบาลต าบลประโคนชัย 

เงนิอุดหนุน
ทั่วไป 

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

๒๗/๐๒/๒๕๖๐ ๑ 

๑๙. ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

 ๑. ฝึกอบรมการเกษตรตามแนว 
 ทฤษฎีใหม่โดยยดึปรัชญาเศรษฐกิจ  
 พอเพียง 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๔๐,๐๐๐.- 
(โอนลด 

๑๐,๐๐๐.-) 

๓๐,๔๐๐.- คู่สัญญาของการฝึกอบรมการเกษตรฯ 
และศึกษาดูงานชุมชนบ้านหนอง 

 สะแกกวน อ.โนนดินแดง 

17/07/2560 1 

๒๐.  ๒. อบรมอาชีพการท าขนมหวาน รายได ้
จัดเก็บเอง 

๑๓,๒๓๐.- 
(โอนลด 

๑,๗๗๐.-) 

๑๓,๒๓๐.- คูส่ัญญาของการอบรมการท า 
ขนมชั้น 

๒๑/๐๒/๒๕๖๐ ๑ 

๒๑.  ๓. อบรมอาชีพการท าอาหารคาว รายได ้
จดัเก็บเอง 

๕,๘๔๕.- 
(โอนลด 

๙,๑๕๕.-) 

๕,๘๔๕.- คู่สัญญาของการอบรมการท า 
แกงบวน 

๒๑/๐๒/๒๕๖๐ ๑ 

๒๒. ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

 ๑.อบรมพัฒนาศักยภาพคณะท างาน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๙,๐๕๕.- 
(โอนลด 

๒๐,๙๔๕.-) 

๗,๓๕๐.- คู่ สั ญญาของการอบรมพัฒนา
ศักยภาพคณะท างานศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 

๑๔/๐๓/๒๕๖๐ ๑ 

 
 



-๓๐- 
 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ งบประมาณ 

วงเงิน 
ตามสัญญา 

คู่สัญญา วันที่ 
เซ็นสัญญา 

 ระยะเวลาการ 
ด าเนินงาน(วัน) 

๒๓. ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านสังคม 

๒. ส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตผู้สูงอาย ุ

รายได ้
จัดเก็บเอง 

2๓๘,๔๕0.- 
(โอนลด 

๑๑,๕๕๐.-) 

๒๓๒,6๒0.- คู่สัญญาของกิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุ พร้อม
ศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพฯ และอยธุยา 

08/05/2560 2 

๒๔. ๓. จัดงานวันผูสู้งอาย ุ รายได ้
จัดเก็บเอง 

๘,๗๕0.- 
(โอนลด 

๓๑,๒๕๐.-) 

8,750.- คู่สัญญาของกิจกรรมวันผู้สูงอาย ุ 13/04/2560 1 

๒๕. ๔. จัดหารายได้เพื่อจดักิจกรรม
สาธารณกุศลและให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจ
ของเหล่ากาชาดจังหวัดบรุีรมัย ์

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ส านักงานเหล่ ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์ 

๐๗/๐๒/๒๕๖๐ ๑ 

๒๖. ๕. ปูองกันและแกไ้ขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี และบคุคล
ในครอบครัว 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๑๐,๕๐๐.- 
(โอนลด 

๑๙,๕๐๐.-) 

๑๐,๕๐๐.- คู่สัญญาของการจัดอบรมปูองกัน 
และแก้ไขปญัหาความรุนแรงฯ 

๒๐/๐๒/๒๕๖๐ ๑ 

๒๗. ๖. สงเคราะหผ์ู้ด้อยโอกาส รายได ้
จัดเก็บเอง 

50,000.- 45,340.- คู่สัญญาการมอบเงินสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส 15 ราย 

17/08/2560 1 

๒๘. ๗. ปูองกันและแกไ้ขปัญหา 
ยาเสพตดิ 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.-  ที่ท าการปกครอง อ.ประโคนชัย ๐๗/๐๒/๒๕๖๐ ๑ 

๒๙. ๘. รณรงค์ปูองกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ  

รายได ้
จัดเก็บเอง 

50,000.- 49,241.- คู่สัญญาของกิจกรรมรณรงค์
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

26/06/2560 1 

๓๐. ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการเมืองการบริหาร 

 ๑.วันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็ 
 พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๑๐๐,๐๐๐.- 97,749.69 คู่สัญญาของกิจกรรมวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้ฯ 

06/08/2560 15 

๓๑.  ๒. อบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิม  
 ประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๓๐๐,๙๗๐.- 
(โอนเพิ่ม 

๑๑๐,๐๒๕.- 
โอนลด ๙,๐๕๕) 

๓๐๐,๙๗๐.- คู่สัญญาของการอบรมและศึกษาดู
งาน จ.เพชรบุรี 

๒๓/๐๓/๒๕๖๐ ๓ 

 



-๓๑- 
 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ งบประมาณ 

วงเงิน 
ตามสัญญา 

คู่สัญญา วันที่ 
เซ็นสัญญา 

 ระยะเวลาการ 
ด าเนินงาน(วัน) 

๓๒. ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการเมืองการบริหาร 

 ๓.เวทีประชาคมจัดท าแผนพัฒนา  
 เทศบาล 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๑๓,๕๕๐.- 
(โอนลด 

๒๑,๔๕๐.-) 

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

๑๗/๑๐/๒๕๕๙ ๔๕ 

๓๓. ๔. จัดงานวันเทศบาล รายได ้
จัดเก็บเอง 

25,000.- 24,920.- คู่สัญญาของกิจกรรมวันเทศบาล 24/04/2560 1 

๓๔. ๕. ปรับปรุงข้อมูลแผนทีภ่าษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๑๙๓,๐๐๐.- 
(โอนลด 

๗,๐๐๐.-) 

๑๐๓,๘๔๖.๒๐ น.ส.ดรุณี บุญศรีทา  
(ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก) 

๐๑/๑๐/๒๕๕๙ ๓๕๓ 
(หักวันขาดงาน) 

๓๕. ๖. สนับสนุนการด าเนินงานศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัด
จ้างของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

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

๓๖. ๗. จัดเก็บข้อมลูพื้นฐานในเขต 
เทศบาล 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๑๐,๔๐๐.- 
(โอนลด 

๒๙,๖๐๐.-) 

๑๐,๔๐๐.- คู่สัญญาของการจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานในเขตเทศบาล 

๒๕/๑๑/๒๕๕๙ ๙๖ 

๓๗. ๘. อบรมกฎหมายท้องถิ่น รายได ้
จัดเก็บเอง 

20,000.- 17,970.- คู่สัญญาของการอบรมกฎหมาย
ท้องถิ่น 

22/06/2560 1 

๓๘. ๙. อบรมและศึกษาดูงานเพื่อ 
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๒๗๗,๑๐๕.- 
(โอนลด 

๒๒,๘๙๕.-) 

๒๗๗,๑๐๕.- คู่สัญญาของการอบรมและศึกษา 
ดูงาน จ.ราชบุรี 

๒๙/๐๓/๒๕๖๐ ๓ 

๓๙. ๑๐. ติดตั้งระบบควบคุมประตู
ด้วยลายนิ้วมือ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.- 18,500.- ศูนย์ประตูรีโมทบุรีรมัย ์ 19/04/2560 5 

๔๐. ๑๑. จดัซื้อเครื่องช่ังน้ าหนัก
ดิจิตอลพร้อมวัดส่วนสูง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

23,000.- 18,000.- บริษัท เคเคเมดิคอล จ ากัด 05/06/2560 5 

 
 



-๓๒- 
 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา วันที่ 

เซ็นสัญญา 
 ระยะเวลาการ 
ด าเนินงาน(วัน) 

๔๑. ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร 

 ๑๒. จัดซื้อเก้าอ้ีเลคเชอร ์ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

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

๔๒.  ๑๓. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

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

๔๓.  ๑๔. จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีด ี เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๒๓,๗๐๐.- 
(โอนลด 

๒,๓๐๐.-) 

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

 ๗,๙๙๐.- ร้านเนรมิตรวสัด ุ ๑๗/๐๓/๒๕๖๐ ๕ 
๔๔.  ๑๕. จัดซื้อโตะ๊-เก้าอี้นักเรยีน 

 ระดับประถมศึกษา(มอก.) 
เงินอุดหนุน

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

๔๕.  ๑๖. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์
 โน้ตบุ้คส าหรับงานประมวลผล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

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

๒๐/๐๑/๒๕๖๐ ๕ 

๔๖.  ๑๗. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์
 ออลอินวัน พีซี 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

42,000.- 42,000.- หจก.ธงชัย โอเอ เซลล์ แอนด์ 
เซอร์วิส 

28/08/2560 5 

๔๗.  ๑๘. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

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

๒๐/๐๑/๒๕๖๐ ๕ 

๔๘.  ๑๙. จัดซื้อหัวกะโหลกเครื่อง 
 สูบน้ า (ฟุตวาล์ว) 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

200,000.- 187,250.- หจก.เพิ่มทรัพย์ เทรดดิ้ง 21/08/2560 5 

๔๙.  ๒๐. จัดซื้อเครื่องปรบัอากาศ 
 พร้อมติดตั้ง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๗๗,000.- 
(โอนลด 

๗,๐๐๐.-) 

77,000.- ร้านธงชัยแอร์  03/04/2560 5 

๕๐.   ๒๑. จัดซื้อรถจักรยานยนต ์ รายได ้
จดัเก็บเอง 

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

๕๑. ๒๒. ฝึกอบรมการปูองกันและ
ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

50,000.- 49,869.10 คู่สัญญาของการฝึกอบรมการ
ปูองกันและระงับอัคคภีัยเบื้องต้น 

22/08/2560 1 

 



-๓๓- 
 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา วันที่ 

เซ็นสัญญา 
 ระยะเวลาการ 
ด าเนินงาน(วัน) 

๕๒. ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร 

2๓. จดักิจกรรมวัน อปพร. รายได ้
จัดเก็บเอง 

15,000.- 5,600.- คู่สัญญาของการจัดกิจกรรมวัน 
อปพร. 

22/03/2560 1 

๕๓. 2๔. ปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

45,000.- 
(โอนลด 

๑๕,๐๐๐.-) 

14,420.- คู่สัญญาของกิจกรรมช่วง
เทศกาลขึ้นปีใหม ่

29/12/2559 7 

 1๒,2๔0.- คู่สัญญาของกิจกรรมช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

11/04/2560 7 

๕๔. 2๕. วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

100,000.- 19,000.- ร้านธิติวัฒน์การคา้ 14/07/2560 5 

๕๕. 2๖. จดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2 
พร้อมเครื่องส ารองไฟฟูา 
(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1)  

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

32,800.- 32,590.- บริษัท แอดไวซ์ ประโคนชัย จก. 22/09/2560 5 

๕๖. 2๗. จดัซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/LED ส ีแบบ Network 
(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

12,000.- 11,900.- บริษัท แอดไวซ์ ประโคนชัย จก. 22/09/2560 5 

๕๗. 2๘. จดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2 
พร้อมเครื่องส ารองไฟฟูา 
(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1)  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

32,800.- 32,600.- หจก.ธงชัย โอเอ เซลล์ แอนด์ 
เซอร์วิส 

29/08/2560 2 

๕๘. 2๙. ปรับปรุงอาคารส านักงาน
โรงผลิตน้ าประปา  
(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

240,000.- 240,000.- หจก.ธนโชติทวีทรัพย ์ 
(สัญญาเลขท่ี 2/2560) 

27/09/2560 30 

 



-๓๔- 
 

ตารางสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน 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 ๒๐ 15.38 17 85 15 88.24 15 88.24 
๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑๕ 11.54 - - - - - - 
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๘ 6.15 2 25 2 100 2 100 
๔. ด้านสาธารณสุข 6 4.62 3 50 1 33.33 1 33.33 
๕. ด้านเศรษฐกิจ 3 2.31 3 100 3 100 3 100 
๖. ด้านสังคม  19 14.62 9 47.37 8 88.89 8 88.89 
๗. ด้านการเมืองการบริหาร  59 45.38 38 64.41 29 76.32 28 73.68 

รวม 1๓๐ ๑๐๐ 72 55.38 58 80.56 57 79.17 
 
  หมายเหตุ  อนุมัติงบประมาณ    คิดร้อยละเปรียบเทียบกับ  แผนการด าเนินการทั้งหมด 
       ลงนามสัญญา และเบิกจ่าย   คิดร้อยละเปรียบเทียบกับ  อนุมัติงบประมาณ 

 
 
 
 
 



-๓๕- 
 

ตารางสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

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

ยุทธศาสตร์ 
แผนการด าเนินการ 

ทั้งหมด 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 
๑. ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 21,726,382.- 19,812.310.- 18,996,471.63 18,996,471.63 
๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 14,531,000.- - - - 
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 165,000,000.- 323,000.- 163,572.- 163,572.- 
๔. ด้านสาธารณสุข 41,310,000.- 9,810,000.- 240,000.- 240,000.- 
๕. ด้านเศรษฐกิจ 150,000.- 59,075.- 49,475.- 49,475.- 
๖. ด้านสังคม  6,990,000.- 496,755.- 383,801.- 383,801.- 
๗. ด้านการเมืองการบริหาร  17,504,200.- 2,928,925.- 1,966,164.99 1,726,164.99 

รวม 267,211,582.- 33,430,065.- 21,799,484.62 21,559,484.62 
 
     อนุมัติงบประมาณ   33,430,065.-  บาท  คิดเป็น  ๑๐๐ %  

ลงนามสัญญา    21,799,484.62  บาท  คิดเป็นร้อยละ  65.21 
เบิกจ่าย    21,799,484.62  บาท  คิดเป็นร้อยละ  64.49 

 
 
 
 
 



-๓๖- 
 

 โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ   เทศบาลต าบลประโคนชัยมีโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 รวมทั้งสิ้นจ านวน  ๑๔  โครงการ  งบประมาณ  ๑๐,๗๗๑,๐๐๐.-  บาท  ดังนี้ 

ล าดับ 
ที ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

๑. ด้านการศึกษา ศาสนา  
วัฒนธรรม ประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การกีฬา  
และนันทนาการ 

จัดงานอนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย์  
(งานสถาปนาเมืองแปะ) 

๑๐,๐๐๐.- กองการศึกษา เนื่องจากส านักงานจังหวัดบุรีรัมย์ไม่มีหนังสือขอรับ
งบประมาณอุดหนุนจากเทศบาลต าบลประโคนชัย 

๒. จัดงานเทศกาลข้าวมะลิหอม  
ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนก 
ประโคนชัย 

๓๐,๐๐๐.- กองการศึกษา เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมิน 
ทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคตลงเมื่อวันที่ ๑๓ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานเทศกาล
ข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย และงาน
กิ่งกาชาดอ าเภอประโคนชัย เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
ได้มีมติให้งดการจัดงานประจ าปี ๒๕๕๙ จึงไม่มีหนังสือ
ขอรับการอุดหนุนงบประมาณจากทางเทศบาลต าบล  
ประโคนชัย 

๓. ด้านสาธารณสุข พัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุข 

๗๐,๐๐๐.- กองสาธารณสุขฯ เนื่องจากใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
เทศบาลต าบลประโคนชัยในการด าเนินโครงการ 

๔. ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาล 
ต าบลประโคนชัย 

๙,๕๐๐,๐๐๐.- กองสาธารณสุขฯ เนื่องจากอยู่ระหว่างรอการอนุมัติท ากิจการนอกเขตจาก
จังหวัดบุรีรัมย์ และการอนุญาตให้ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์จาก
อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์และปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ แต่ 
ได้กันเงินงบประมาณไว้เพ่ือด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ไว้แล้ว 

 
 



-37- 
 

ล าดับ 
ที ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

๕. ด้านสังคม จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ๑๐๐,๐๐๐.- กองการศึกษา เนื่องจากส านักนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศเมื่อวันที่ ๑๓ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ไว้ทุกข์มีก าหนด ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๔ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

๖. ด้านการเมืองการบริหาร เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

๕๐๐,๐๐๐.- ส านักปลัดเทศบาล ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ 
เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นการชั่วคราว  ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  
   ข้อ ๒ กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนๆ ที่จะพ้นจากต าแหน่ง ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่ต้องพ้นจากต าแหน่ง
เนื่องจากครบวาระตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เป็นต้นไป ยังคงอยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป โดยให้
มีจ านวนตามกฎหมาย ว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น 
   ข้อ ๕ กรณีผู้บริหารท้องถิ่นที่จะพ้นจากต าแหน่ง  ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นที่ต้องพ้นจากต าแหน่งเนื่องจากครบวาระ
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ยังคงอยู่ใน
ต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการการ
เลือกตั้งจะได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
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ล าดับ 
ที ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

๗. ด้านการเมืองการบริหาร วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

(โอนลด ๑๐๐,๐๐๐.- บาท) 

๑๐๐,๐๐๐.- 
 

กองการศึกษา เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช    มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร 
สยามมินทราธิราช  บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคตลง
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

๘. ส่งเสริมงานรัฐพิธีและงานส าคัญ
ทางราชการ 

๑๐,๐๐๐.- กองการศึกษา เนื่องจากที่ท าการปกครองอ าเภอประโคนชัย ไม่มี
หนังสือขอรับงบประมาณอุดหนุนจากเทศบาลต าบล
ประโคนชัย 

๙. จัดท าแผนชุมชน   
(โอนลด ๓๐,๐๐๐.- บาท) 

๓๐,๐๐๐.- กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคมด าเนินโครงการจัดท าแผนชุมชน 
แต่ไม่ได้ใช้งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

๑๐. จัดงานวันท้องถิ่นไทย   
(โอนลด  ๒๕,๐๐๐.- บาท) 

๒๕,๐๐๐.-  ส านักปลัดเทศบาล เนื่องจากส านักนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศเมื่อวันที่ 
๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ให้ข้ าราชการ  พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไว้ทุกข์มีก าหนด 
๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

๑๑.  จัดซื้อใบพัดหอยโข่งเครื่องสูบน้ า    
 (โอนลด ๑๘๐,๐๐๐.- บาท) 

๑๘๐,๐๐๐.- กองการประปา เนื่องจากราคาสินค้าได้ปรับสูงขึ้น งบประมาณที่ตั้งไว้
ไม่เพียงพอ  จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อได้ 

๑๒.   ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร 
  ปูองกันภัยฝุายพลเรือนเทศบาล 
  ต าบลประโคนชัย 

๑๒๐,๐๐๐.- ส านักปลัดเทศบาล เนื่องจากปูองกันจังหวัดบุรีรัมย์ไม่อนุญาตให้ฝึก 
อบรมในพ้ืนที่เพราะอาจไม่ได้มาตรฐาน แต่อนุญาต
ให้ฝึกอบรมได้ที่กองร้อย อส.จ.บุรีรัมย์ และจังหวัด
ทหารบกบุรีรัมย์ อปพร.เทศบาลต าบลประโคนชัย 
ไม่พร้อมที่จะไปฝึกอบรมนอกพ้ืนที่  จึ ง ได้ โอน
งบประมาณไปด าเนินการอย่างอ่ืนแทน 
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ล าดับ 
ที ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

๑๓. ด้านการเมืองการบริหาร   ฝึกซ้อมแผนปูองกันและระงับ 
  อัคคีภัย 

๔๐,๐๐๐.- ส านักปลัดเทศบาล เนื่องจากติดขัดด้านสถานที่จ าลองเหตุการณ์ในการ
ด าเนินการฝึกซ้อมแผนปูองกันและระงับอัคคีภัย และ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น ที่จะร่วม 
ไม่สะดวกในการเข้าร่วมฝึกซ้อม เนื่องจากมีภารกิจใน 
พ้ืนที่เป็นจ านวนมาก 

๑๔. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ๕๖,๐๐๐.- กองการประปา เนื่องจากโครงการปรับปรุงอาคารส านักงานโรงผลิต
น้ าประปาอยู่ระหว่างด าเนินการ จึงท าให้ไม่สามารถ
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศได้ 
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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. ส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ได้จ่ายเงินกู้ให้แก่เทศบาลต าบลประโคนชัย 
จ านวน ๙ งวด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๗๑๙,๐๐๐.- บาท ตามสัญญากู้เงิน เลขท่ี ๑๑๘๓/๑๙๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ 
๒๖ กันยายน ๒๕๕๕  เพ่ือน าไปด าเนินโครงการต่างๆ รวม ๓ โครงการ  ดังนี้ 

 ๑) โครงการก่อสร้างงานผังบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลประโคนชัย  
วงเงิน  ๒,๑๙๙,๐๐๐.-  บาท  (สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๕๖) 

 ๒) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลประโคนชัย 
วงเงิน  ๖,๑๒๐,๐๐๐.- บาท  (สัญญาเลขที่ ๒/๒๕๕๖) 

 ๓) โครงการก่อสร้างอาคารหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้เทศบาลต าบลประโคนชัย 
วงเงิน  ๙,๔๐๐,๐๐๐.- บาท  (สัญญาเลขที่ ๔/๒๕๕๖) 

โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี ก าหนดส่งใช้คืนภายในก าหนด ๑๐ ปี ผ่อนช าระปีละ
ครั้งภายในวันที่ ๓๐ กันยายนของทุกปี  ซึ่งเทศบาลต าบลประโคนชัยได้ช าระหนี้เงินกู้ไปแล้ว ดังนี้ 

งวดที่ ๑  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวนเงิน ๒,๐๗๗,๒๐๗.๔๑ บาท แยกเป็นต้นเงิน 
๑,๕๔๕,๖๓๗.๔๑ บาท  และดอกเบี้ย  ๕๓๑,๕๗๐.-  บาท 

งวดที่ ๒  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวนเงิน ๒,๐๗๗,๒๐๗.๔๑ บาท แยกเป็นต้นเงิน 
๑,๕๙๒,๐๐๖.๕๓ บาท  และดอกเบี้ย  ๔๘๕,๒๐๐.๘๘  บาท 

งวดที่ ๓  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวนเงิน ๒,๐๗๗,๒๐๗.๔๑ บาท แยกเป็นต้นเงิน 
๑,๖๓๙,๗๖๖.๗๓ บาท  และดอกเบี้ย  ๔๓๗,๔๔๐.๖๘  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  
  ๔. วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เทศบาลต าบลประโคนชัย และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วม
เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโคน เพ่ือสมทบทุนสร้างสถูปเจดีย์ ซ่อมแซมศาลาภายในวัดโคน ซึ่งมียอด 
เงินจากการทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้  จ านวนเงิน  785,750.-  บาท 
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  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  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.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๑+
๑๖๗.๕๐  , ช่วงที่ ๒ กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๑+๓๐๒  

 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๑. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดท าโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เพ่ือ
สร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมและลดปริมาณขยะในชุมชน รวมทั้งเพ่ิมรายได้
ให้แก่ครอบครัว มีชุมชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ชุมชนวัดแจ้งคุ้มสายัณห์ ชุมชนวัดโคนคุ้มอ าปึล ชุมชน
หนองกกใต้ ชุมชนวัดโคนคุ้มระเนียด ชุมชนกันเตอล ชุมชนวัดโพธิ์ และชุมชนศูนย์การค้า โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการรับซื้อขยะรีไซเคิล ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีปริมาณขยะที่ชุมชนรับซื้อได้รวม
ทั้งสิ้น  ๒๙,๘๖๙.๑๐  กิโลกรัม  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 
เม.ย. ๒๕๖๐ ๑,๒๗๔.๔๐ 
พ.ค. ๒๕๖๐ ๓,๗๔๔.๓๐ 
มิ.ย. ๒๕๖๐ ๑,๗๗๖.๕๐ 
ส.ค. ๒๕๖๐ ๕,๓๐๑.๙๐ 
ก.ย. ๒๕๖๐ ๙๔๕.๙๐ 

 

  ๒. เทศบาลต าบลประโคนชัย จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกับ เทศบาลต าบลพลับพลาชัย 
เทศบาลต าบลโคกม้า องค์การบริหารส่วนต าบลประโคนชัย องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ และองค์การ
บริหารส่วนต าบลปังกู เพ่ือบริหารจัดการขยะมูลฝอยในการจ้างเหมาไถฝังกลบขยะมูลฝอยบริเวณที่ทิ้งขยะ             
ที่สาธารณะประโยชน์โคกกรวด ต าบลปังกู ซึ่งเทศบาลต าบลประโคนชัยได้ด าเนินการจ้างเหมาไถฝังกลบไปแล้ว 
ดังนี้  
  ครั้งที่ ๑  วันที่ ๑ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    งบประมาณ  ๕๔,๐๐๐.- บาท 
  ครั้งที่ ๒  วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐  งบประมาณ  ๕๗,๐๐๐.- บาท 
  ครั้งที่ ๓  วันที่ ๒๑ เมษายน - ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐  งบประมาณ  ๕๗,๐๐๐.- บาท 
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  ครั้งที่ ๔  วันที่ ๒๘ พฤษภาคม - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ งบประมาณ  ๕๔,๐๐๐.- บาท 
  ครั้งที่ ๕  วันที่ ๔ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐   งบประมาณ  ๕๔,๐๐๐.- บาท 
  ครั้งที่ ๖  วันที่ ๙ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐   งบประมาณ  ๕๑,๐๐๐.- บาท 
 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
๑. กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลประโคนชัย มีเงินคงเหลือจากปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๙  จ านวน ๕๖๗,๓๓๔.๑๘ บาท  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  1,982.67 บาท (ณ กันยายน ๒๕60) 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดสรรเงินค่าบริการ

สาธารณสุข จ านวน ๔๐๕,๘๑๐.- บาท และเทศบาลต าบลประโคนชัยสมทบเงินเข้ากองทุน จ านวน 
๒๔๐,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน ๖๔๕,๘๑๐.- บาท กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบล 
ประโคนชัย  ได้น าเงินไปด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
ล าดับ 

ที ่
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

อนุมัติ 
เบิกจ่าย ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ประเภทท่ี ๑  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุข 
๑. โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและ

ความดนัโลหิตสูง 
๖,๓๐๐.- ๒,๑๐๐.- งานศูนย์บริการสาธารณสุข 

รวม ๖,๓๐๐.- ๒,๑๐๐.-  
ประเภทท่ี ๒  สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพ้ืนที่ 

๑. โครงการเยี่ยมบ้านแม่และเด็กแรกเกิด 
(๗๐ ราย) 

๒๑,๔๕๐.- ๑4,๕5๐.- อสม.ทต.ประโคนชัย 

๒. โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและ
พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน 

๗๕,๙๕๐.- 5๕,3๕๐.- อสม.ทต.ประโคนชัย 

๓. โครงการสุขภาพดีด้วยแอโรบิค   ๖๐,๖๐๐.- 57,8๐๐.- ชมรมแอโรบิค ทต.ประโคนชัย 
๔. โครงการฝึกอบรมสอนเด็กว่ายน้ าเพื่อ 

เอาตัวรอด : เด็กไทยว่ายน้ าเป็น เล่น
น้ าได้ ร่างกายแข็งแรง 

๗๔,๓๙๐.- ๗๑,๘๔๐.- โรงเรียนวัดแจ้งฯ 

๕. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตดี วิถีธรรม
ในชุมชนหมู่ที่ ๑ 

๑๒,๘๕๐.- ๑๒,๘๕๐.- อสม.หมู่ที่ ๑ ทต.ประโคนชัย 

6. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
โดยการปฏิบัติธรรม 

๕๘,๒๕๐.- ๕๘,๒๕๐.- มูลนิธิผู้สูงอายุประโคนชัย 

๗. โครงการเสริมวัยใส่ใจผู้สูงอายุ ชุมชน
วัดแจ้ง 

๑๑,๓๗๕.- ๑๑,๓๗๕.- กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชน
วัดแจ้ง 

๘. โครงการประเมินสุขภาพพ้ืนฐานเชิงรุก
ในกลุ่มประชาชนวัยท างาน 

๑๒๓,๓๐๐.- ๔๙,๘๐๐.- อสม.ทต.ประโคนชัย 

๙. โครงการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
เด็กก่อนวัยเรียนหมู่ที่ ๗ 

๕,๙๐๐.- ๕,๙๐๐.- อสม.หมู่ที่ ๗ ทต.ประโคนชัย 

๑๐. โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเยี่ยมบ้านและ
ให้ก าลังใจผู้พิการในชุมชนหมู่ ๕ 

๔,๒๗๕.- ๔,๒๗๕.- คณะกรรมการชุมชนระเนียด 

 



-43- 
 
ล าดับ 

ที ่
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

อนุมัติ 
เบิกจ่าย ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ประเภทท่ี ๒  สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพ้ืนที ่(ต่อ) 
๑๑. โครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ 

ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)  
รร.วัดแจ้งฯ 

๑๕,๓๐๐.- ๑๕,๓๐๐.- กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชน
วัดแจ้ง 

๑๒. โครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ 
ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)  
รร.อนุบาลประโคนชัย 

๕๖,๗๐๐.- ๕๖,๗๐๐.- กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชน
วัดแจ้ง 

๑๓. โครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ 
ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)  
รร.ประโคนชัยวิทยา 

๔๗,๙๒๕.- ๔๗,๙๒๕.- กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชน
วัดแจ้ง 

๑๔. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตดี วิถีธรรม
ในชุมชน หมู่ ๕ 

๑๔,๑๐๐.- ๑๔,๑๐๐.- คณะกรรมการชุมชนวัดโคน
คุ้มระเนียด 

๑๕. โครงการก าจัดขยะปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมปูองกันโรคไข้เลือดออก
ชุมชนกันเตอล 

๒๔,๑๕๐.- ๒๔,๑๕๐.- คณะกรรมการชุมชนกัน
เตอล 

๑๖. โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยงเรื่องปูองกัน
โรคหลอดเลือดในสมองหมู่ที่ ๖ 

๑๑,๒๐๐.- ๑๑,๒๐๐.- อสม.หมู่ ๖ ทต.ประโคนชัย 

๑๗. โครงการตรวจวัดและคัดกรองความผิด 
ปกติหรือความบกพร่องทางการ
มองเห็นของประชาชนกลุ่มวัยท างาน
หมู่ที่ ๓ 

๑๘,๘๐๐.- ๓,๒๐๐.- คณะกรรมการ 
ชุมชนหนองจอกพัฒนา 

๑๘. โครงการคัดแยกขยะจากต้นทาง  
หมู่ที่ ๕ 

๑๑,๔๐๐.- ๑๑,๔๐๐.- ชุมชนหมู่ที่ ๕ (ผญบ./อสม./
คณะกรรมการชุมชน ) 

๑๙. โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
ประชาชน หมู่ที่ ๑ 

๕,๖๕๐.- ๕,๖๕๐.- อสม.หมู่ ๑ ทต.ประโคนชัย 

๒๐. โครงการปลุกจิตส านึกด้วยวินัยใส่ใจ 
ความสะอาด 

๙,๓๐๐.- ๙,๓๐๐.- รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 

๒๑. โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 

๑๖,๙๐๐.- ๑๖,๙๐๐.- รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 

๒๒. โครงการเรียนรู้อย่างปลอดภัยด้วย
เครื่องหมายจราจร  

๑๖,๙๐๐.- ๑๖,๙๐๐.- รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 

๒๓. โครงการปูองกันและลดการสูบบุหรี่ใน
วัยเรียน 

๑๑,๓๐๐.- ๑๑,๓๐๐.- รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 

๒๔. โครงการส่งเสริมความรู้และปูองกัน
เด็กจมน้ า 

๑๑๔,๕๕๐.- ๑๑๔,๕๕๐.- 
รร.ประโคนชัยพิทยาคม 
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ล าดับ 

ที ่
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

อนุมัติ 
เบิกจ่าย ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ประเภทท่ี ๒  สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพ้ืนที่ (ต่อ) 
๒๕. โครงการวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

และโรคเอดส์ในสถานศึกษา 
๑๘,๙๐๐.- ๑๘,๙๐๐.- รร.ประโคนชัยพิทยาคม 

๒๖. โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่าง
ถูกสุขลักษณะโดยชุมชนวัดแจ้งคุ้ม
สายัณห์ 

๑๓,๘๐๐.- ๑๓,๘๐๐.- 
อ.ส.ม.ชุมชนวัดแจ้งคุ้ม
สายัณห์ 

๒๗. โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่าง
ถูกสุขลักษณะโดยชุมชนวัดชัยมงคล 

๖,๗๐๐.- ๖,๗๐๐.- อ.ส.ม.ชุมชนวัดชัยมงคล 

๒๘. โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่าง
ถูกสุขลักษณะโดยโรงเรียน 

๑๔,๑๕๐.- ๑๔,๑๕๐.- รร.วัดแจ้งฯ 

รวม ๘๗๖,๐๖๕.- ๗๕๔,๑๑๕.-  
ประเภทท่ี ๓  สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

๑. โครงการส่งเสริมสนับสนุนจัดตั้งกลุ่ม
จิตอาสาส่งเสริมฟ้ืนฟูและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลต าบลประ
โคนชัย 

๑๕,๓๐๐.- ๒,๐๑๐.- งานศูนย์บริการสาธารณสุข 

รวม ๑๕,๓๐๐.- ๒,๐๑๐.-  
ประเภทท่ี ๔  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุน 

๑. โครงการจัดประชุมคณะกรรมการ
กองทุน  

๘๑,๖๐๐.- ๕๗,๕๖๖.๕๐ อนุกรรมการกองทุน 

๒. โครงการจัดท าแผนงานโครงการ ๒๒,๑๐๐.- ๑๙,๐๕๕.- อนุกรรมการกองทุน 
๓. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

กองทุน 
๔๕,๐๐๐.- ๑๙,๗๙๕.- อนุกรรมการกองทุน 

รวม ๑๔๘,๗๐๐.- ๙๖,๔๑๖.๕๐  
ประเภทท่ี ๕  กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่ 

 -    
รวมทุกประเภท ๑,๐๔๖,๓๖๕.- ๘๕๔,๖๔๑.๕๐  

 

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   
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๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกให้บริการฉีดพ่นน้ ายาเคมีปูองกันยุงลายพาหะน าโรค
ไข้เลือดออกในชุมชนและโรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลประโคนชัย เพ่ือควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก  
โดยออกปฏิบัติงาน ๔ ช่วง  คือ  

     ๑) วันที่ ๑๙ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙  ๒) วันที่ ๒๐ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ 
     ๓) วันที่ ๑๒ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐  ๔) วันที่ ๑๘ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐  
๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดท าโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ

สุนัขบ้า โดยด าเนินการร่วมกับปศุสัตว์อ าเภอประโคนชัยและปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ ๑๙ เมษายน 
๒๕๖๐ และวันที่ ๑ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพ่ือให้บริการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ควบคุมและปูองกัน
การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลต าบลประโคนชัย พร้อมให้บริการท าหมันเพ่ือลดการแพร่พันธุ์ 
โดยใช้งบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน ๓๐๐ โด๊ส เป็นเงิน ๗,๕๐๐.- บาท ในการ
ท าหมันได้รับการสนับสนุนยาและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จากปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ มีประชาชนน าสัตว์มารับ
บริการ  ดังนี้ 

 

งานที่ให้บริการ 
จ านวนสัตว์ที่มารับบริการ  

รวมทั้งสิ้น 
สุนัข แมว 

ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 122 124 ๒๔๖ 
ท าหมัน 22 8 ๓๐ 
 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
๑. กองสวัสดิการสังคม ได้น าเงินของกลุ่มฌาปนกิจกองทุนเพ่ือนช่วยเพ่ือนเทศบาลต าบล 

ประโคนชัย มอบให้แก่ครอบครัวของสมาชิกที่เสียชีวิตในการจัดการศพ โดยเรียกเก็บเงิ นจากสมาชิกศพละ  
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.- 
เม.ย. ๖๐ ๑ ๒๐,๕๒๐.- 
พ.ค. ๖๐ ๕ ๑๐๗,๐๖๐.- 
มิ.ย. ๖๐ ๑ ๒๑,๓๔๐.- 
ก.ค. ๖๐ ๔ ๘๕,๑๖๐.- 
ส.ค. ๖๐ 2 42,460.- 
ก.ย. ๖๐ 4 84,620.- 

รวม ๓8 777,62๐.- 
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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  48  คน  ปัจจุบันมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น  ๑,๐53  คน 
  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 ๔ งวด จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น ๒,๓๐๔,๐๐๐.- 
บาท และเทศบาลฯ ไดด้ าเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่ผู้มีสิทธิทั้งหมดที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ จ านวน 
๒,๖๕๘,๔๐๐.- 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.- 
เม.ย. ๖๐ ๒๘๓ ๒๒๖,๔๐๐.- 
พ.ค. ๖๐ ๒๘๕ ๒๒๘,๐๐๐.- 
มิ.ย. ๖๐ ๒๘๖ ๒๒๘,๘๐๐.- 
ก.ค. ๖๐ ๒๘๘ ๒๓๐,๔๐๐.- 
ส.ค. ๖๐ ๒๙๑ ๒๓๒,๘๐๐.- 
ก.ย. ๖๐ ๒๙๕ ๒๓๖,๐๐๐.- 

ทั้งนี้ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๖๐ กองสวัสดิการสังคม ได้รับลงทะเบียนคน
พิการหรือทุพพลภาพที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพความพิการ ตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีคนพิการหรือทุพพลภาพที่มีความ
ประสงค์ขอรับเบี้ยยังชีพความพิการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) มาลงทะเบียน
รวมทั้งสิ้น  61  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   
  - เดือนเมษายน ๒๕๖๐  จ านวน ๙ คน  - เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐  จ านวน ๓ คน 
  - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐  จ านวน ๓ คน - เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐  จ านวน ๒ คน 
  - เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐  จ านวน ๓ คน - เดือนกันยายน ๒๕๖๐  จ านวน ๖ คน 
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๓. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปแบบก าหนดวัตถุ ประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้ สูงอายุ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แก่เทศบาลต าบลประโคนชัยแล้ว ๔ งวด จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น ๑๐,๖๘๖,๘๐๐.- บาท และเทศบาลฯ ได้ด าเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุให้แก่ผู้มีสิทธิทั้งหมดที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  จ านวน  ๑๐,๙๔๓,๙๐๐.-  บาท   

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.- 
เม.ย. ๖๐ ๗๐๕ ๔๒๓,๐๐๐.- ๔๔๔ ๓๑๐,๘๐๐.- ๑๙๑ ๑๕๒,๘๐๐.- ๒๓ ๒๓,๐๐๐.- ๑,๓๖๓ ๙๐๙,๖๐๐.- 
พ.ค. ๖๐ ๗๐๕ ๔๒๓,๐๐๐.- ๔๔๒ ๓๐๙,๔๐๐.- ๑๙๑ ๑๕๒,๘๐๐.- ๒๓ ๒๓,๐๐๐.- ๑,๓๖๑ ๙๐๘,๒๐๐.- 
มิ.ย. ๖๐ ๗๐๔ ๔๒๒,๔๐๐.- ๔๔๒ ๓๐๙,๔๐๐.- ๑๘๙ ๑๕๑,๒๐๐.- ๒๑ ๒๑,๐๐๐.- ๑,๓๕๖ ๙๐๔,๐๐๐.- 
ก.ค. ๖๐ ๗๐๔ ๔๒๒,๔๐๐.- ๔๔๑ ๓๐๘,๗๐๐.- ๑๘๗ ๑๔๙,๖๐๐.- ๒๑ ๒๑,๐๐๐.- ๑,๓๕๓ ๙๐๑,๗๐๐.- 
ส.ค. ๖๐ 704 ๔๒๒,๔๐๐.- 440 308,000.- 186 148,800.- 21 ๒๑,๐๐๐.- 1,351 900,200.- 
ก.ย. ๖๐ 704 ๔๒๒,๔๐๐.- 439 307,300.- 184 147,200.- 21 ๒๑,๐๐๐.- 1,348 897,900.- 

 

ทั้งนี้ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ กองสวัสดิการสังคม ได้รับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามโครงการสร้างหลักประกันด้านราย
ได้แก่ผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผู้สูงอายุที่มีอายุ ๕๙ ปี และจะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ (ผู้ที่เกิดก่อนวันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๐๐) ที่มีความประสงค์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)  มาลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น  ๘๒  คน  แยกเป็น 

- ช่วงชั้นอายุ ๖๐ - ๖๙ ป ี จ านวน  ๘๐  คน  - ช่วงชั้นอายุ ๗๐ - ๗๙ ป ี จ านวน  ๒  คน 
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4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ได้จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับสนับสนุน
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แก่เทศบาลต าบลประโคนชัย ๔ งวด 
จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 18,๐๐๐.- บาท และเทศบาลฯ ได้ด าเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ รายละ 
500.- บาทต่อเดือน  รวมเป็นเงิน  ๒0,0๐๐.- บาท 

บัญชีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
เดือน จ านวน(คน) คิดเป็นเงิน(บาท) เดือน จ านวน(คน) คิดเป็นเงิน(บาท) 

ต.ค. ๒๕๕๙ 2 1,0๐๐.- เม.ย. ๖๐ 4 2,000.- 
พ.ย. ๒๕๕๙ 2 1,0๐๐.- พ.ค. ๖๐ 4 2,000.- 
ธ.ค. ๒๕๕๙ 3 ๑,5๐๐.- มิ.ย. ๖๐ 3 ๑,5๐๐.- 
ม.ค. ๒๕๖๐ 3 ๑,5๐๐.- ก.ค. ๖๐ 3 ๑,5๐๐.- 
ก.พ. ๒๕๖๐ 3 ๑,5๐๐.- ส.ค. ๖๐ 3 ๑,5๐๐.- 
มี.ค. ๒๕๖๐ 4 2,000.- ก.ย. ๖๐ 3 ๑,5๐๐.- 

 

  5. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ ได้จัดสรรงบประมาณให้เทศบาล
ต าบลประโคนชัย  เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

1) กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุเกี่ยวกับการปูองกันการเกิดโรคสมองเสื่อม
หรืออัลไซเมอร์  3,000.- บาท 
   2) กิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงวัยให้ลูกหลาน  9,000.- บาท 

3) กิจกรรมผู้สูงวัยดูแลลูกหลาน  3,000.- บาท 
  6. กองทุนพัฒนาไฟฟูา บริษัท ศรีเจริญไบโอเพาเวอร์ จ ากัด ได้สนับสนุนงบประมาณส าหรับ
ด าเนินโครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟูา ตามมาตรา 97(3) ประเภท ค ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ านวน 
150,000.- บาท ให้แก่เทศบาลต าบลประโคนชัย ซึ่งเทศบาลได้น างบประมาณมาด าเนินโครงการฝึกอบรม
เพ่ือพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมกุ้งจ่อม-กระยาสารทประโคนชัย และศึกษาดูงานที่บ้านหนองกา อ าเภอปราณ
บุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  งบประมาณที่เบิกจ่าย  117,040.- บาท 
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

1. เทศบาลต าบลประโคนชัย ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  จ านวน  ๓  แห่ง  ดังนี้ 
   ๑) วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ศึกษาดูงานการปูองกันการทุจริต 

๒) วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลคอโค อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ศึกษาดูงานการ
บริหารงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และเกิดความโปร่งใสในองค์กร 
   ๓) วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผู้ประกอบการสุขาภิบาล หาบเร่และแผงลอย 
เทศบาลต าบลสระบัว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ศึกษาดูงานการจัดการตลาดสด 
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2. เทศบาลต าบลประโคนชัยมอบแผงหยุดตรวจสามเหลี่ยม จ านวน 2 แผง แผงกั้นเหล็ก จ านวน 20 แผง และกรวยยางสะท้อนแสง จ านวน 50 อัน 
ให้แก่สถานีต ารวจภูธรประโคนชัย เนื่องในโอกาสวันต ารวจแห่งชาติ 13 ตุลาคม 2559 เพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติงานจราจรให้มีประสิทธิภาพ และบริการประชาชนผู้ใช้
รถ   ใช้ถนนให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัย 

3. งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ด าเนินการติดตั้งกระจกนูนชนิดโพลิคาร์บอเนต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒๔ นิ้ว จ านวน ๒๔ จุด บริเวณจุดเสี่ยง
ทางแยกต่างๆ เพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน  และออกระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านประชาชน ดังนี้ 

      ๑) วันที่ 19 ตุลาคม 2559  บริเวณชุมชนชัยมงคล        ๒) วันที่ 11 มกราคม 2560  บริเวณชุมชนวัดแจ้งคุ้มมัชฌิมา (ซอยตัน 1) 
4. 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 
เม.ย. ๖๐ ๑๖ ๙ ๓๐ ๒๕ ๑ ๒๙ ๑๐ ๑ ๑ ๑๒๒ 
พ.ค. ๖๐ ๒๘ ๑๓ ๓๕ ๓๖ ๓ ๑๗ ๙ - ๒ ๑๔๓ 
มิ.ย. ๖๐ ๓๐ ๑๐ ๓๓ ๔๕ ๔ ๘ ๑๑ - ๒ ๑๔๓ 
ก.ค. ๖๐ ๑๘ ๑๑ ๑๙ ๒๘ ๒ ๑๒ ๓ - ๓ ๙๖ 
ส.ค. ๖๐ ๓๕ ๗ ๓๖ ๔๓ ๑ ๑๒ ๕ - ๑ ๑๔๐ 
ก.ย. ๖๐ ๕๖ ๘ ๓๔ ๖๗ ๓ ๑๑ ๕ - - ๑๘๔ 

รวม ๓๓๖ ๑๓๖ ๔๐๑ ๔๔๙ ๓๐ ๒๐๓ ๘๕ ๓ ๒๐ ๑,๖๖๓ 
 



ส่วนที่  ๔ 
การประเมินผลการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
  การประเมินผลเป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินงาน เพราะผลที่ได้จากการประเมินถือ
เป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินงานต่อไป 
ซึ่งข้ึน อยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน  

การประเมินผลการด าเนินงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานโครงการที่ก าหนดไว้ได้มีการ
ปฏิบัติหรือไม่อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานโครงการที่ได้ด าเนินงานไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่
ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ นอกจากนี้ การประเมินผลการด าเนินงานยังถือเป็นกระบวนการ
ตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์  โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง 
เป็นปรนัย เชื่อถือได้ 
  แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถ
บ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “การ
ประเมินผล” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตาม
เปูาหมายหรือไม่อย่างไร 
 

กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ส่วนราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ โรงเรียน คณะกรรมการชุมชน อสม. 
และประชาชนในเขตเทศบาลต าบลประโคนชัย  จ านวน  ๑,๐๐๐  คน  (ได้รับแบบประเมินกลับ  ๕๕๔  คน)  
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลประโคนชัย 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้วิธีการทอดแบบสอบถาม ตามแบบประเมินของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  แล้วให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลแผนพัฒนา 
การรายงานจะใช้แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยใช้

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และ
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ  และมีก าหนดระยะเวลาใน
การรายงานปีละ ๑ ครั้ง  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
๑. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ 

โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติเชิงพรรณนา  ได้แก่  ความถ่ี (f)  และร้อยละ (%) 
  ๒. การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินที่มีต่อการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลประโคนชัย ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แยกเป็น ๗ ยุทธศาสตร์ ๙ ประเด็น โดยใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูล 
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การตีความหมายของข้อมูล 

๑. ข้อมูลที่เป็นจ านวนร้อยละ 
๒. ค่าเฉลี่ย  มีความหมายดังนี้ 
 -ค่าเฉลี่ย ๐.๐๐ - ๑.๐๐  หมายความว่า  ไม่พอใจ 
 -ค่าเฉลี่ย ๑.๐๑ - ๒.๐๐  หมายความว่า  พอใจ 
 -ค่าเฉลี่ย ๒.๐๐ - ๓.๐๐  หมายความว่า  พอใจมาก 
๓. ค่าเบี่ยงเบน (S.D.)  มีความหมายดังนี้ 
 -ถ้า S.D. อยู่ระหว่าง ๐.๐๐ - ๑.๕๐  หมายความว่า  มีระดับความพึงพอใจ

สอดคล้องกัน 
 -ถ้า S.D. อยู่ระหว่าง ๑.๕๑ - ๓.๐๐  หมายความว่า  มีระดับความพึงพอใจแตกต่าง

กัน 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป  แสดงเป็นค่าร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน 

 

ตารางท่ี ๑  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย ๒6๐ ๔6.9 
หญิง ๒๙4 ๕3.1 
รวม ๕๕4 ๑๐๐ 

 

  จากตารางที่ ๑  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๒๙4 คน คิดเป็นร้อยละ    
๕3.10  เป็นเพศชาย  จ านวน  ๒6๐  คน  คิดเป็นร้อยละ ๔6.90 
 

ตารางท่ี ๒  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า ๒๐ ปี 128 23.1 
๒๐ - ๓๐ ปี 40 7.2 
๓๑ - ๔๐ ปี 96 17.3 
๔๑ - ๕๐ ปี 138 24.9 
๕๑ - ๖๐ ปี 118 21.3 

มากกว่า  ๖๐  ปี 34 6.1 
รวม ๕๕4 ๑๐๐ 

 

  จากตารางที่ ๒  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุ 4๑ - 5๐ ปี จ านวน ๑๓8 คน 
คิดเป็นร้อยละ ๒4.9 รองลงมามีอายุต่ ากว่า ๒๐ ปี จ านวน ๑๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๑ , อายุ ๕๑ - ๖๐ ปี 
จ านวน ๑๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๓ , อายุ ๓๑ - ๔๐ ปี จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ ๑7.๓ , อายุ ๒๐ - 
๓๐ ปี จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2 และอายุมากว่า 60 ปี จ านวน ๓4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1  
ตามล าดับ 
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ตารางท่ี ๓  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการศึกษา 
การศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ระดับประถมศึกษา ๑22 22.0 
ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๑65 29.8 
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 45 8.1 

ระดับปริญญาตรี 185 33.4 
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี 30 5.4 

อ่ืนๆ (ไม่ได้เรียน) 7 1.3 
รวม ๕๕4 ๑๐๐ 

 

  จากตารางที่ ๓  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๑
8๕ คน คิดเป็นร้อยละ 33.4 รองลงมามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน ๑6๕ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๒9.8 , การศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 , การศึกษาระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1 , การศึกษาระดับระดับสูงกว่าปริญญาตรี 
จ านวน 3๐ คน คิดเป็นร้อยละ 5.4  และอ่ืนๆ (ไม่ได้เรียน) จ านวน 7 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.3 ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี ๔  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอาชีพหลัก 
อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
รับราชการ   145 26.2 

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 34 6.1 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 56 10.1 

รับจ้าง 117 21.1 
นักเรียน/นักศึกษา 140 25.3 

เกษตรกร 49 8.8 
อ่ืนๆ (แม่บ้าน/ข้าราชการบ านาญ) 13 2.3 

รวม ๕๑๕ ๑๐๐ 
 

  จากตารางที ่๔  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอาชีพรับราชการ จ านวน ๑45 คน คิด
เป็นร้อยละ ๒6.2 รองลงมามีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 , อาชีพรับจ้าง 
จ านวน ๑17 คน คิดเป็นร้อยละ ๒1.1 , อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ ๑0.1 , 
อาชีพเกษตรกร จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 , อาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อย
ละ 6.1  และอ่ืนๆ (แม่บ้าน/ข้าราชการบ านาญ)  จ านวน ๑3 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.3 ตามล าดับ 
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ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เทศบาลต าบลประโคนชัย 
๒. วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน    30  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 
ส่วนที่ ๒  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
๓. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ (ตารางท่ี ๑) 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่ 
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

๑) ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การกีฬาและนันทนาการ 

๒๐ 15 

๒) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑๕ - 
๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๘ 2 
๔) ด้านสาธารณสุข ๖ 1 
๕) ด้านเศรษฐกิจ ๓ 3 
๖) ด้านสังคม ๑๙ 8 
๗) ด้านการเมืองการบริหาร ๕๙ 29 

รวม ๑๓๐ 58 
 

  เมื่อเปรียบเทียบจ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(รวมถึงเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑) กับโครงการที่ปฏิบัติจริงแล้ว ปรากฏว่าเทศบาลต าบลประโคนชัยสามารถ
ด าเนินการได้ร้อยละ ๔4.62 สาเหตุที่จ านวนโครงการที่ปฏิบัติจริงน้อยกว่าจ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากงบประมาณของเทศบาลต าบลประโคนชัยมีจ ากัดจึงไม่
สามารถด าเนินงานได้ตามแผนฯ ที่ก าหนด 
 

ส่วนที่ ๓  ผลการด าเนินงาน 
๔. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (ตารางท่ี ๒) 

 
ประเด็น 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในโครงการ/กิจกรรม 

208 37.5 314 56.7 32 ๕.8 

๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

204 36.8 319 57.6 31 5.6 

๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

173 31.2 343 61.9 38 6.9 

 
 
 

แบบที่ ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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ประเด็น 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

165 29.8 347 62.6 42 7.6 

๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

163 29.4 345 62.3 46 8.3 

๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

171 30.9 337 60.8 46 8.3 

๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไป 
สู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

202 36.5 308 55.6 44 7.9 

๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 

194 35.0 316 57.0 44 7.9 

๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

210 37.9 303 54.7 41 7.4 

รวมเฉลี่ย 188 ๓3.๙4 ๓๒6 58.๘4 40 7.22 
 

  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม ซึ่งได้จากการใช้แบบที่ ๓/๒ 
สอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเปูาหมายที่เกี่ยวข้อง จากผลการส ารวจ สัดส่วนของประชาชนที่พอใจมาก จ านวน 
188 คน คิดเป็นร้อยละ 3๓.94 , พอใจ จ านวน ๓๒6 คน คิดเป็นร้อยละ 5๘.84 และไม่พอใจ จ านวน 40 
คน คิดเป็น  ร้อยละ 7.22 แสดงว่าเทศบาลต าบลประโคนชัยสามารถด าเนินงานได้บรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนด
ในระดับปานกลาง 
 
๕. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  พิจารณาจากคะแนนความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนในเขต
เทศบาลโดยใช้แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพอใจผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วน
ยุทธศาสตร์ต่างๆ  ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์สรุปได้ดังนี้  

ตารางท่ี ๓  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ จ านวน ร้อยละ 

1) ด้านสังคม 170 30.7 
2) ด้านสาธารณสุข 122 22.0 
3) ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การกีฬาและนันทนาการ 

99 17.9 

4) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 76 13.7 
5) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 43 7.8 
6) ด้านเศรษฐกิจ 28 5.1 
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ยุทธศาสตร์ จ านวน ร้อยละ 
7) ด้านการเมืองการบริหาร 12 2.2 
ไม่แสดงความคิดเห็น 4 0.7 

รวม ๕๕4 ๑๐๐ 
  จากตารางที ่๓ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์
ด้านสังคม จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 30.7 รองลงมายุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข จ านวน 122 คน คิด
เป็นร้อยละ 22.0 , ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  การกีฬาและ
นันทนาการ จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 17.9 , ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน 7๖ คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.7 , ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 , 
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ จ านวน ๒8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.1 และยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
จ านวน 12 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.2 ตามล าดับ 
 

นอกจากนี้ หากจ าแนกตามยุทธศาสตร์โดยให้คะแนนเต็มข้อละ ๑๐ คะแนน ประชาชนได้ให้
คะแนนความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา  สรุปได้ดังนี้ 

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

 
                        จ านวนคน 

 
     ประเด็น 
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คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในโครงการ/กิจกรรม 

- 7 9 - - 5 9 14 23 52 54 

๒) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

- - 7 - 9 4 - 30 27 64 32 

๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

- - - 18 - 4 2 25 29 55 40 

๔) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของ
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

- - - - 16 - 12 21 49 50 25 

๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

- - 6 6 - 17 13 31 29 39 29 

๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

- - 3 9 4 5 22 21 32 44 29 

๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไป 
สู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 

- - 12 - - 5 11 24 41 43 37 

๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 

- 6 - 3 3 - 12 24 44 44 37 

๙) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

- 10 - 6 - - 3 28 19 49 58 
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๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

 
                        จ านวนคน 

 
     ประเด็น 
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คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในโครงการ/กิจกรรม 

- - - 4 - 4 5 24 30 23 29 

๒) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

- - - - - 4 4 38 18 32 23 

๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

- - - 4 - 4 2 14 56 22 17 

๔) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของ
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

- - - 4 - 6 2 25 32 35 15 

๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

- - - 4 2 6 4 29 43 22 9 

๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

- - - 4 - - 8 18 40 26 23 

๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไป 
สู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 

- - - 4 - - 4 18 53 17 23 

๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 

- - - 4 - 5 2 46 17 28 17 

๙) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

- 2 - 2 - - 2 17 43 36 17 

 

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  การ
กีฬาและนันทนาการ 

 
                        จ านวนคน 
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คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในโครงการ/กิจกรรม 

- - - 3 - 5 15 14 15 34 16 

๒) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

- - 1 3 - 3 9 10 19 37 20 

๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

- - - 3 - - 9 20 34 25 11 
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                        จ านวนคน 
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คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน 
๔) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของ
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

- - - 3 - 3 3 21 24 29 19 

๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

- - - 3 - 10 5 16 30 30 8 

๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

- - - 3 - 7 13 14 17 42 6 

๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไป 
สู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 

- - - 3 - 3 11 14 33 26 12 

๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 

- - - 3 - 10 8 14 20 35 12 

๙) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

- - - 3 1 2 7 10 24 40 12 

 

๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 
                        จ านวนคน 
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คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในโครงการ/กิจกรรม 

- - - - - 7 12 14 14 26 4 

๒) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

- - - - - 7 24 2 17 25 2 

๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

- - - - - 7 12 22 18 14 4 

๔) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของ
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

- - - - - 7 12 15 22 21 - 

๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

- - - - - 19 16 8 10 24 - 

๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

- - - - - 9 24 10 18 14 2 

๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไป 
สู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 

- - - - - 19 16 7 16 17 2 
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                        จ านวนคน 
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คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน 
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 

- - - - - 7 28 15 13 10 4 

๙) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

- - - - - 19 2 29 13 10 4 

 

๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
                        จ านวนคน 

 
     ประเด็น 
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คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในโครงการ/กิจกรรม 

- - - - - 6 8 11 5 11 2 

๒) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

- - - - - 6 - 11 19 7 - 

๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

- - - - - 6 8 16 5 8 - 

๔) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของ
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

- - - - - 10 - 18 13 2 - 

๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

- - - - - 17 4 12 4 4 2 

๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

- - - - - 6 16 11 - 8 2 

๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไป 
สู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 

- - - - - 10 5 18 2 6 2 

๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 

- - - - 6 - 13 11 5 4 4 

๙) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

- - - - 6 - 9 15 3 6 4 
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๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 
                        จ านวนคน 

 
     ประเด็น 
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คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในโครงการ/กิจกรรม 

- - 3 - - - - 4 10 8 3 

๒) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

- - - 3 - - 3 2 9 8 3 

๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

- - - - 3 - 3 - 6 13 3 

๔) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของ
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

- - - 3 - 3 2 - 12 8 - 

๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

- - - - - 8 - 5 - 15 - 

๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

- - - 3 - 5 - - 2 13 5 

๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไป 
สู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 

- - 3 - - 6 - 2 7 8 2 

๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 

- - - 3 - 3 3 4 - 15 - 

๙) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

- - 3 - - - 2 3 5 15 - 

 

๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

 
                        จ านวนคน 

 
     ประเด็น 
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คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในโครงการ/กิจกรรม 

- - - - - - 6 3 - - 3 

๒) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

- - - - - - 3 9 - - - 

๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

- - - - - 3 - 6 3 - - 
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คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน 
๔) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของ
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

- - - - - - 3 6 - 3 - 

๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

- - - - - 3 - 6 - 3 - 

๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

- - - - - 3 - 6 - - 3 

๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไป 
สู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 

- - - - - 3 - 6 - - 3 

๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 

- - - - - 3 - 3 3 3 - 

๙) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

- - - - - - 3 3 
 

3 3 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  ๕ 
ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 

 
ก. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย 

จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย 
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบล    
ประโคนชัยทั้ง ๗ ด้าน  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1) การอุดหนุนงบประมาณโครงการจัดซื้ออาหารกลางวันให้โรงเรียน ไม่ตรงกับจ านวนเด็ ก
นักเรียน (อุดหนุนให้จ านวนน้อยกว่าจ านวนนักเรียนในปัจจุบัน) ขอให้เทศบาลต าบลประโคนชัยบริหารจัดการ
การเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือไม่ให้กระทบกับการจัดท าอาหารกลางวันให้นักเรียน 

2) เทศบาลต าบลประโคนชัยควรประสานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องประชุมหารือเพ่ือแก้ไข
ปัญหาการน ารถยนต์ขึ้นไปจอดบนเกาะกลางถนน โดยเฉพาะหน้าธนาคารกสิกรไทย และการปรับปรุงภูมิทัศน์
เกาะกลางถนนบริเวณสี่แยกประโคนชัยให้สวยงาม 

3) ควรปรับปรุงรั้วบริเวณพ้ืนที่ส านักงานเทศบาลต าบลประโคนชัยให้สวยงาม 
 
ข. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย 

จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 
เพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลประโคนชัยทั้ง ๗ ด้าน คณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัยไดใ้ห้ข้อคิดเห็นไว้ดังนี้ 

เทศบาลต าบลประโคนชัยควรประสานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องประชุมหารือเพ่ือแก้ไขปัญหา 
 ๑) การน ารถยนต์ขึ้นไปจอดบนเกาะกลางถนน  โดยเฉพาะหน้าธนาคารกสิกรไทย 

๒) การจอดรถรับ-ส่งนักเรียน และนักเรียนนั่งรอรถรับ-ส่งบนเกาะกลางถนน ควรจัด
โซนจอดรถให้เหมาะสม  เพ่ือปูองกันการเกิดอุบัติเหตุและความสะอาดของบ้านเมือง 

 
 
 

ควรหารือกับหลายหน่วยงานเพ่ือผลักดันในการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนบริเวณสี่แยกสัญญาณไฟจราจร
ให้มีความสวยงาม โดยจัดสวนปลูกไม้ดอก ไม้ประดับไว้ถาวร และควรเคร่งครัดการห้ามไม่ให้น ารถยนต์ขึ้นไป
จอดบนเกาะกลางถนนบริเวณสี่แยกสัญญาณไฟจราจร และก าชับนักเรียนที่นั่งบนเกาะกลางถนนช่วยกันรักษา

ความสะอาดด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ค าช้ีแจง : แบบที่ ๒  เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนา ๓ ปี  โดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ ๓ เดือน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม  หรือไตรมาสที่ ๑ 
 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       เทศบาลต าบลประโคนชัย 
๒. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่  (  ) ไตรมาสที่ ๑  (ตุลาคม - ธันวาคม)  (      ) ไตรมาสที่ ๒  (มกราคม - มีนาคม) 
      (      ) ไตรมาสที่ ๓  (เมษายน - มิถุนายน)  (      ) ไตรมาสที่ ๔  (กรกฎาคม - กันยายน) 
 
ส่วนที่ ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ๓ ปี 
๓. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รวม 
จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๑)ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การกีฬา และนันทนาการ 

2๐ 21,726,382.- 2๐ 20,499,100.- 2๐ 20,499,100.- 6๐ 62,724,582.- 

๒) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1๕ 1๔,๕31,000.- ๑๑ 2๔,๖๖7,000.- ๑๐ 1๒1,๓๖๖,000.- 3๖ 1๖๐,๕๖๔,000.- 
๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๘ ๑6๕,000,000.- ๕ ๔๓,560,000.- 2 400,000.- 15 208,960,000.- 
๔) ด้านสาธารณสุข 6 41,310,000.- 6 41,310,000.- 5 1,310,000.- 17 83,930,000.- 
๕) ด้านเศรษฐกิจ 3 150,000.- 2 10,050,000.- 1 50,000.- 6 10,250,000.- 
๖) ด้านสังคม ๑๙ ๖,๙๙0,000.- 1๘ 1,๖๙0,000.- 1๘ 1,๖๙0,000.- 5๕ 10,๓๗0,000.- 
๗) ด้านการเมืองการบริหาร 52 1๖,๙๙๗,๘00.- 3๙ 11,48๗,000.- 3๕ ๒๓,๐๙๗,000.- 12๖ ๕๑,๕๘๑,๘00.- 

รวม 12๓ ๒๖๖,๗๐๕,๑๘2.- ๑๐๑ 1๕๓,๒๖๓,100.- 9๑ 1๖๘,๔๑๒,100.- ๓๑๕ 5๘๘,๓๘๐,๓๘๒.- 
 

 

แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๔. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

  จ านวนโครงการที่อยู่  
  ในระหว่างด าเนินการ 

จ านวนโครงการที ่
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการท ี
ระบุในแผนแต่ไม่น า 
ไปตั้งงบประมาณ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

  จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ 
๑)ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การกีฬา และนันทนาการ 

- - ๕ ๒๕ ๑๒ ๖๐ ๓ ๑๕ - - 2๐ ๑๐๐ 

๒) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน - - - - - - ๑๕ ๑๐๐ - - 1๕ ๑๐๐ 
๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - - - - ๒ ๒๕ ๖ ๗๕ - - ๘ ๑๐๐ 
๔) ด้านสาธารณสุข - - - - ๓ ๕๐ ๓ ๕๐ - - 6 ๑๐๐ 
๕) ด้านเศรษฐกิจ - - - - ๓ ๑๐๐ - - - - 3 ๑๐๐ 
๖) ด้านสังคม - - - - ๙ ๔๗.๓๗ ๑๐ ๕๒.๖๓ - - ๑๙ ๑๐๐ 
๗) ด้านการเมืองการบริหาร - - ๓ ๕.๗๗ ๒๙ ๕๕.๗๗ ๒๐ ๓๘.๔๖ - - 52 ๑๐๐ 

รวม - - ๘ ๖.๕๐ ๕๘ ๔๗.๑๕ ๕๗ ๔๖.๓๔ - - 12๓ ๑๐๐ 
 

๕. การเบิกจ่ายงบประมาณปี  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ยุทธศาสตร์ เงินรายได้ เงินอุดหนุนทั่วไป รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
๑)ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การกีฬา และนันทนาการ 

๑๗,๕๗๕.- ๓๑.๔๒ ๓,๐๘๒,๓๐๐.- ๑๐๐ ๓,๐๙๙,๘๗๕.- ๙๘.๗๘ 

๒) ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน - - - - - - 
๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - - - - - - 
๔) ด้านสาธารณสุข - - - - - - 
๕) ด้านเศรษฐกิจ - - - - - - 
๖) ด้านสังคม - - - - - - 
๗) ด้านการเมืองการบริหาร ๓๘,๓๖๕.- ๖๘.๕๘ - - ๓๘,๓๖๕.- ๑.๒๒ 

รวม ๕๕,๙๔๐.- ๑๐๐ ๓,๐๘๒,๓๐๐.- ๑๐๐ ๓,๑๓๘,๒๔๐.- ๑๐๐ 
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ส่วนที่ ๓  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปแบบก าหนดวัตถุประสงค์  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

๖. เงินอุดหนุนทั่วไปแบบก าหนดวัตถุประสงค์ 
 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

๑) สร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ -  - ๕,๓๔๓,๔๐๐.- ๒,๗๗๙,๙๐๐.- 
๒) สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ
หรือทุพพลภาพ 

-  - ๑,๑๕๒,๐๐๐.- ๖๒๐,๐๐๐.- 

๓) การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ปุวยเอดส์ -  - ๙,๐๐๐.- ๓,๐๐๐.- 
รวม    ๖,๕๐๔,๔๐๐.- ๓,๔๐๒,๙๐๐.- 

 
ส่วนที่ ๔  ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

การด าเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
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การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ไตรมาสที่ ๑  (ตุลาคม - ธันวาคม  ๒๕๕๙) 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณทั้งหมด งบประมาณที่เบิกจ่าย งบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย 

จ านวนเงิน จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
๑) ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การกีฬา และนันทนาการ 

๒๐,๒๗๑,๐๑๐.- ๓,๐๙๙,๘๗๕.- ๑๕.๒๙ ๑๗,๑๗๑,๑๓๕.- ๘๔.๗๑ 

๒) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน - - - - - 
๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒๐๐,๐๐๐.- - - ๒๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐ 
๔) ด้านสาธารณสุข ๙,๘๑๐,๐๐๐.- - - ๙,๘๑๐,๐๐๐.- ๑๐๐ 
๕) ด้านเศรษฐกิจ ๘๐,๐๐๐.- - - ๘๐,๐๐๐.- ๑๐๐ 
๖) ด้านสังคม ๕๘๐,๐๐๐.- - - ๕๘๐,๐๐๐.- ๑๐๐ 
๗) ด้านการเมืองการบริหาร ๒,๗๘๕,๖๐๐.- ๓๘,๓๖๕.- ๑.๓๘ ๒,๗๔๗,๒๓๕.- ๙๘.๖๒ 

รวม ๓๓,๗๒๖,๖๑๐.- ๓,๑๓๘,๒๔๐.- ๙.๓๐ ๓๐,๕๘๘,๓๗๐.- ๙๐.๗๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค าช้ีแจง : แบบที่ ๒  เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนา ๓ ปี  โดยมี
ก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ ๓ เดือน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม  หรือไตรมาสที่ ๑ 
 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       เทศบาลต าบลประโคนชัย 
๒. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่  (      ) ไตรมาสที่ ๑  (ตุลาคม - ธันวาคม)  (  ) ไตรมาสที่ ๒  (มกราคม - มีนาคม) 
      (      ) ไตรมาสที่ ๓  (เมษายน - มิถุนายน)  (      ) ไตรมาสที่ ๔  (กรกฎาคม - กันยายน) 
 
ส่วนที่ ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ๓ ปี 
๓. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รวม 
จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๑)ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การกีฬา และนันทนาการ 

2๐ 21,726,382.- 2๐ 20,499,100.- 2๐ 20,499,100.- 6๐ 62,724,582.- 

๒) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1๕ 1๔,๕31,000.- ๑๑ 2๔,๖๖7,000.- ๑๐ 1๒1,๓๖๖,000.- 3๖ 1๖๐,๕๖๔,000.- 
๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๘ ๑6๕,000,000.- ๕ ๔๓,560,000.- 2 400,000.- 15 208,960,000.- 
๔) ด้านสาธารณสุข 6 41,310,000.- 6 41,310,000.- 5 1,310,000.- 17 83,930,000.- 
๕) ด้านเศรษฐกิจ 3 150,000.- 2 10,050,000.- 1 50,000.- 6 10,250,000.- 
๖) ด้านสังคม ๑๙ ๖,๙๙0,000.- 1๘ 1,๖๙0,000.- 1๘ 1,๖๙0,000.- 5๕ 10,๓๗0,000.- 
๗) ด้านการเมืองการบริหาร 52 1๖,๙๙๗,๘00.- 3๙ 11,48๗,000.- 3๕ ๒๓,๐๙๗,000.- 12๖ ๕๑,๕๘๑,๘00.- 

รวม 12๓ ๒๖๖,๗๐๕,๑๘2.- ๑๐๑ 1๕๓,๒๖๓,100.- 9๑ 1๖๘,๔๑๒,100.- ๓๑๕ 5๘๘,๓๘๐,๓๘๒.- 
 
 

 

แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๔. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

  จ านวนโครงการที่อยู่  
  ในระหว่างด าเนินการ 

จ านวนโครงการที ่
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการท ี
ระบุในแผนแต่ไม่น า 
ไปตั้งงบประมาณ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

  จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ 
๑)ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การกีฬา และนันทนาการ 

๒ ๑๐ ๑๐ ๕๐ ๕ ๒๕ ๓ ๑๕ - - 2๐ ๑๐๐ 

๒) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน - - - - - - ๑๕ ๑๐๐ - - 1๕ ๑๐๐ 
๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - - ๑ ๑๒.๕๐ ๑ ๑๒.๕๐ ๖ ๗๕ - - ๘ ๑๐๐ 
๔) ด้านสาธารณสุข ๑ ๑๖.๖๗ - - ๒ ๓๓.๓๓ ๓ ๕๐ - - 6 ๑๐๐ 
๕) ด้านเศรษฐกิจ ๒ ๖๖.๖๗ - - ๑ ๓๓.๓๓ - - - - 3 ๑๐๐ 
๖) ด้านสังคม ๓ ๑๕.๗๙ - - ๖ ๓๑.๕๘ ๑๐ ๕๒.๖๓ - - ๑๙ ๑๐๐ 
๗) ด้านการเมืองการบริหาร ๑๓ ๒๕ ๓ ๕.๗๗ ๑๖ ๓๐.๗๗ ๒๐ ๓๘.๔๖ - - 52 ๑๐๐ 

รวม ๒๑ ๑๗.๐๘ ๑๔ ๑๑.๓๘ ๓๑ ๒๕.๒๐ ๕๗ ๔๖.๓๔ - - 12๓ ๑๐๐ 
 

๕. การเบิกจ่ายงบประมาณปี  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ยุทธศาสตร์ เงินรายได้ เงินอุดหนุนทั่วไป รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
๑)ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การกีฬา และนันทนาการ 

๓๓๕,๙๕๓.- ๒๘.๖๒ ๘,๗๖๐,๐๐๔.- ๙๔.๔๕ ๙,๐๙๕,๙๕๗.- ๘๗.๐๖ 

๒) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน - - - - - - 
๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒,๕๐๐.- ๐.๒๑ - - ๒,๕๐๐.- ๐.๐๒ 
๔) ด้านสาธารณสุข - - ๒๔๐,๐๐๐.- ๒.๕๙ ๒๔๐,๐๐๐.- ๒.๓๐ 
๕) ด้านเศรษฐกิจ ๑๙,๐๗๕.- ๑.๖๓ - - ๑๙,๐๗๕.- ๐.๑๘ 
๖) ด้านสังคม ๑๗,๘๕๐.- ๑.๕๒ ๒๐,๐๐๐.- ๐.๒๑ ๓๗,๘๕๐.- ๐.๓๖ 
๗) ด้านการเมืองการบริหาร ๗๙๘,๓๗๐.- ๖๘.๐๒ ๒๕๔,๖๙๐.- ๒.๗๕ ๑,๐๕๓,๐๖๐.- ๑๐.๐๘ 

รวม ๑,๑๗๓,๗๔๘.- ๑๐๐ ๙,๒๗๔,๖๙๔.- ๑๐๐ ๑๐,๔๔๘,๔๔๒.- ๑๐๐ 
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ส่วนที่ ๓  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปแบบก าหนดวัตถุประสงค์  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

๖. เงินอุดหนุนทั่วไปแบบก าหนดวัตถุประสงค์ 
 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

๑) สร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ -  - ๕,๓๔๓,๔๐๐.- ๕,๕๒๒,๓๐๐.- 
๒) สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ
หรือทุพพลภาพ 

-  - ๑,๑๕๒,๐๐๐.- ๑,๒๗๖,๐๐๐.- 

๓) การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ปุวยเอดส์ -  - ๙,๕๐๐.- ๙,๕๐๐.- 
รวม    ๖,๕๐๔,๙๐๐.- ๖,๘๐๗,๘๐๐.- 

 

 หมายเหตุ   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้รับเบี้ยยังชีพ  เทศบาลต าบลประโคนชัยจึงได้ยืมเงินทดรองราชการ 
 มอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการไปก่อน  เมื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโอนจัดสรรงบประมาณมาเพ่ิม  ทางกองคลังจะผลักเข้าบัญชีเทศบาล 

ต าบลประโคนชัยต่อไป 
  
ส่วนที่ ๔  ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

การด าเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
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การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ไตรมาสที่ ๒  (มกราคม - มีนาคม  ๒๕๖๐) 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณทั้งหมด งบประมาณที่เบิกจ่าย งบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย 

จ านวนเงิน จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
๑) ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การกีฬา และนันทนาการ 

๒๐,๒๗๑,๐๑๐.- ๙,๐๙๕,๙๕๗.- ๔๔.๘๗ ๑๑,๑๗๕,๐๕๓.- ๕๕.๑๓ 

๒) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน - - - - - 
๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒๐๐,๐๐๐.- ๒,๕๐๐.- ๑.๒๕ ๑๙๗,๕๐๐.- ๙๘.๗๕ 
๔) ด้านสาธารณสุข ๙,๘๑๐,๐๐๐.- ๒๔๐,๐๐๐.- ๒.๔๕ ๙,๕๗๐,๐๐๐.- ๙๗.๕๕ 
๕) ด้านเศรษฐกิจ ๕๙,๐๗๕.- 

(โอนลด ๒๐,๙๒๕.-) 
๑๙,๐๗๕.- ๓๒.๒๙ ๔๐,๐๐๐.- ๖๗.๗๑ 

๖) ด้านสังคม ๕๐๐,๕๐๐.- 
(โอนลด ๗๙,๕๐๐.-) 

๓๗,๘๕๐.- ๗.๕๖ ๔๖๒,๖๕๐.- ๙๒.๔๔ 

๗) ด้านการเมืองการบริหาร ๒,๘๔๖,๐๒๕.- 
(โอนเพ่ิม ๑๑๐,๐๒๕.-) 

(โอนลด ๔๙,๖๐๐.-) 

๑,๐๕๓,๐๖๐.- ๓๗.๐๐ ๑,๗๙๒,๙๖๕.- ๖๓.๐๐ 

รวม ๓๓,๖๘๖,๖๑๐.- ๑๐,๔๔๘,๔๔๒.- ๓๑.๐๒ ๒๓,๒๓๘,๑๖๘.- ๖๘.๙๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค าช้ีแจง : แบบที่ ๒  เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนา ๓ ปี  โดยมี
ก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ ๓ เดือน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม  หรือไตรมาสที่ ๑ 
 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       เทศบาลต าบลประโคนชัย 
๒. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่  (      ) ไตรมาสที่ ๑  (ตุลาคม - ธันวาคม)  (      ) ไตรมาสที่ ๒  (มกราคม - มีนาคม) 
      (   ) ไตรมาสที่ ๓  (เมษายน - มิถุนายน)  (      ) ไตรมาสที่ ๔  (กรกฎาคม - กันยายน) 
 
ส่วนที่ ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ๓ ปี 
๓. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)  และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)  เพ่ิมเติม  ฉบับที่ ๑ 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รวม 
จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๑)ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การกีฬา และนันทนาการ 

2๐ 21,726,382.- 2๐ 20,499,100.- 2๐ 20,499,100.- 6๐ 62,724,582.- 

๒) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 1๕ 1๔,๕31,000.- ๑๑ 2๔,๖๖7,000.- ๑๐ 1๒1,๓๖๖,000.- 3๖ 1๖๐,๕๖๔,000.- 
๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๘ ๑6๕,000,000.- ๕ ๔๓,560,000.- 2 400,000.- 15 208,960,000.- 
๔) ด้านสาธารณสุข 6 41,310,000.- 6 41,310,000.- 5 1,310,000.- 17 83,930,000.- 
๕) ด้านเศรษฐกิจ 3 150,000.- 2 10,050,000.- 1 50,000.- 6 10,250,000.- 
๖) ด้านสังคม ๑๙ ๖,๙๙0,000.- 1๘ 1,๖๙0,000.- 1๘ 1,๖๙0,000.- 5๕ 10,๓๗0,000.- 
๗) ด้านการเมืองการบริหาร 5๙ 1๗,๕๐๔,๒00.- 3๙ 11,48๗,000.- 3๕ ๒๓,๐๙๗,000.- 1๓๓ ๕๒,๐๘๘,๒00.- 

รวม 1๓๐ ๒๖๗,๒๑๑,๕๘2.- ๑๐๑ 1๕๓,๒๖๓,100.- 9๑ 1๖๘,๔๑๒,100.- ๓๒๒ 5๘๘,๘๘๖,๗๘๒.- 
 
 

 

แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๔. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

  จ านวนโครงการที่อยู่  
  ในระหว่างด าเนินการ 

จ านวนโครงการที ่
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการท ี
ระบุในแผนแต่ไม่น า 
ไปตั้งงบประมาณ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

  จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ 
๑)ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การกีฬา และนันทนาการ 

๓ ๑๕ ๑๑ ๕๕ ๓ ๑๕ ๓ ๑๕ - - 2๐ ๑๐๐ 

๒) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน - - - - - - ๑๕ ๑๐๐ - - 1๕ ๑๐๐ 
๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - - ๑ ๑๒.๕๐ ๑ ๑๒.๕๐ ๖ ๗๕ - - ๘ ๑๐๐ 
๔) ด้านสาธารณสุข ๑ ๑๖.๖๗ - - ๒ ๓๓.๓๓ ๓ ๕๐ - - 6 ๑๐๐ 
๕) ด้านเศรษฐกิจ ๒ ๖๖.๖๗ - - ๑ ๓๓.๓๓ - - - - 3 ๑๐๐ 
๖) ด้านสังคม ๕ ๒๖.๓๑ ๒ ๑๐.๕๓ ๒ ๑๐.๕๓ ๑๐ ๕๒.๖๓ - - ๑๙ ๑๐๐ 
๗) ด้านการเมืองการบริหาร ๑๗ ๒๘.๘๑ ๔ ๖.๗๘ ๑๑ ๑๘.๖๔ ๒๐ ๓๓.๙๐ ๗ ๑๑.๘๗ 5๙ ๑๐๐ 

รวม ๒๘ ๒๑.๕๔ ๑๘ ๑๓.๘๕ ๒๐ ๑๕.๓๘ ๕๗ ๔๓.๘๕ ๗ ๕.๓๘ 1๓๐ ๑๐๐ 
 

๕. การเบิกจ่ายงบประมาณปี  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ยุทธศาสตร์ เงินรายได้ เงินอุดหนุนทั่วไป รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
๑)ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การกีฬา และนันทนาการ 

๖๓๘,๐๓๘.๒๕ ๓๗.๖๕ ๑๑,๙๗๖,๒๑๐.- ๙๕.๐๒ ๑๒,๖๑๔,๒๔๘.๒๕ ๘๘.๒๑ 

๒) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน - - - - - - 
๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒,๕๐๐.- ๐.๑๕ - - ๒,๕๐๐.- ๐.๐๒ 
๔) ด้านสาธารณสุข - - ๒๔๐,๐๐๐.- ๑.๙๐ ๒๔๐,๐๐๐.- ๑.๖๘ 
๕) ด้านเศรษฐกิจ ๑๙,๐๗๕.- ๑.๑๒ - - ๑๙,๐๗๕.- ๐.๑๓ 
๖) ด้านสังคม ๑๗๘,๒๙๐.- ๑๐.๕๒ ๓๐,๐๐๐.- ๐.๒๔ ๒๐๘,๒๙๐.- ๑.๔๖ 
๗) ด้านการเมืองการบริหาร ๘๕๖,๙๐๐.๘๐ ๕๐.๕๖ ๓๕๘,๑๙๐.- ๒.๘๔ ๑,๒๑๕,๐๙๐.๘๐ ๘.๕๐ 

รวม ๑,๖๙๔,๘๐๔.๐๕ ๑๐๐ ๑๒,๖๐๔,๔๐๐.- ๑๐๐ ๑๔,๒๙๙,๒๐๔.๐๕ ๑๐๐ 
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ส่วนที่ ๓  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

๖. เงินอุดหนุนทั่วไปแบบก าหนดวัตถุประสงค์ 
 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

๑) สร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ -  - ๘,๐๑๕,๑๐๐.- ๘,๒๔๔,๑๐๐.- 
๒) สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ
หรือทุพพลภาพ 

-  - ๑,๗๒๘,๐๐๐.- ๑,๙๕๙,๒๐๐.- 

๓) การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ปุวยเอดส์ -  - ๑๓,๕๐๐.- ๑๕,๐๐๐.- 
รวม    ๙,๗๕๖,๖๐๐.- ๑๐,๒๑๘,๓๐๐.- 

 หมายเหตุ   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้รับเบี้ยยังชีพ  เทศบาลต าบลประโคนชัยจึงได้ยืมเงินทดรองราชการ 
 มอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการไปก่อน  เมื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโอนจัดสรรงบประมาณมาเพ่ิม  ทางกองคลังจะผลักเข้าบัญชีเทศบาล 

ต าบลประโคนชัยต่อไป 
  

๗. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
(จัดซื้อชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้าน 
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT โรงเรียนเทศบาลต าบลประโคนชัย  
จ านวน ๒ ชุด) 

 - - ๙๖,๔๐๐.- ๙๓,๘๐๐.- 

 
ส่วนที่ ๔  ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

การด าเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
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การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ไตรมาสที่ ๓  (เมษายน - มิถุนายน  ๒๕๖๐) 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณทั้งหมด งบประมาณที่เบิกจ่าย งบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย 

จ านวนเงิน จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
๑) ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การกีฬา และนันทนาการ 

๑๙,๙๙๑,๐๑๐.- 
(โอนลด ๒๘๐,๐๐๐.-) 

๑๒,๖๑๔,๒๔๘.๒๕ ๖๓.๑๐ ๗,๓๗๖,๗๖๑.๗๕ ๓๖.๙๐ 

๒) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน - - - - - 
๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓๒๓,๐๐๐.- 

(โอนเพ่ิม ๑๒๓,๐๐๐.-) 
๒,๕๐๐.- ๐.๗๗ ๓๒๐,๕๐๐.- ๙๙.๒๓ 

๔) ด้านสาธารณสุข ๙,๘๑๐,๐๐๐.- ๒๔๐,๐๐๐.- ๒.๔๕ ๙,๕๗๐,๐๐๐.- ๙๗.๕๕ 
๕) ด้านเศรษฐกิจ ๕๙,๐๗๕.- 

(โอนลด ๒๐,๙๒๕.-) 
๑๙,๐๗๕.- ๓๒.๒๙ ๔๐,๐๐๐.- ๖๗.๗๑ 

๖) ด้านสังคม ๕๒๙,๕๕๕.- 
(โอนลด ๕๐,๔๔๕.-) 

๒๐๘,๒๙๐.- ๓๙.๓๓ ๓๒๑,๒๖๕.- ๖๐.๖๗ 

๗) ด้านการเมืองการบริหาร ๒,๗๙๑,๐๗๕.- 
(โอนเพ่ิม ๑๑๐,๐๒๕.-) 
(โอนลด ๒๑๓,๕๕๐.-) 

๑,๒๑๕,๐๙๐.๘๐ ๔๓.๕๓ ๑,๕๗๕,๙๘๔.๒๐ ๕๖.๔๗ 

รวม ๓๓,๕๐๓,๗๑๕.- ๑๔,๒๙๙,๒๐๔.๐๕ ๔๒.๖๘ ๑๙,๒๐๔,๕๑๐.๙๕ ๕๗.๓๒ 
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รายรับจริง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  (ณ  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 
เทศบาลต าบลประโคนชัย  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
หมวด จ านวนเงิน (บาท) 

หมวดภาษีอากร (ภาษีจัดเก็บเอง) ๑,950,63๑.๒7 
๑. ภาษโีรงเรือนและท่ีดิน ๑,564,๙1๐.๗๕ 
๒. ภาษีบ ารุงท้องที่ 4,486.80 
๓. ภาษีปูาย ๓81,233.7๒ 
๔. อากรการฆ่าสัตว์ - 
หมวดภาษีอากร (ภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให้) 39,789,445.๖0 
๑. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน 338,329.50 
๒. ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามกฎหมายท้องถิ่น (๑ ใน ๙) 3,๘68,8๙7.5๙ 
๓. ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ ๒6,443,๗93.51 
๔. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 19,179.๓0 
๕. ภาษีสุรา 2,155,๕55.๙9 
๖. ภาษีสรรพสามิต 5,194,636.๓4 
๗. ค่าภาคหลวงแร่ 98,897.42 
๘. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 67,398.9๕ 
๙. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน 

1,602,757.- 

หมวดค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต และค่าปรับ 575,320.๙๐ 
๑. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา ๘,๔๐๙.๙๐ 
๒. ค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 409,210.- 
๓. ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร์ 5,420.- 
๔. ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 72,075.- 
๕. ค่าปรับการผิดสัญญา ๔๑,๐๐๐.- 
๖. ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 10,๐๐๐.- 
๗. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ๑5,5๐๐.- 
๘. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายหรือสะสมอาหาร ๑,9๐๐.- 
๙. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 6,051.- 
๑๐. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 2,615.- 
๑๑. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าปรับอ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการ
ข้างต้น 

3,๑4๐.- 
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หมวด จ านวนเงิน (บาท) 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 3,029,๗43.3๒ 
๑. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ 2,137,285.- 
๒. รายได้จากทรัพย์สินอ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น 892,๔58.3๒ 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 257,295.- 
๑. เงินที่มีผู้อุทิศให้ 17,5๐๐.- 
๒. ค่าขายแบบแปลน ๗,๐๐๐.- 
๓. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น ๒32,795.- 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 42,37๘,328.- 
๑. เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ 
ถ่ายโอนเลือกท า 

10,41๖,๘74.- 

๔. เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ 31,961,454.- 
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒90,๐83.04 
๑. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1๙6,283.04 
๒. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา 93,800.- 
๓. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกระทรวงสาธารณสุข - 
๔. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น - 

รวมทั้งสิ้น 8๘,๒70,๘47.13 
 

ยอดเงินกู้คงเหลือทั้งหมด ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของปีงบประมาณ ๑2,94๑,๕89.33  บาท 
ยอดเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของปีงบประมาณ  ๔9,๕47,614.3๒  บาท 
ยอดเงินทุนส ารองสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของปีงบประมาณ ๓7,557.๗7๘.๕8  บาท 
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รายจ่ายจริง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  (ณ  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 
เทศบาลต าบลประโคนชัย  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
หมวด จ านวนเงิน (บาท) 

หมวดรายจ่ายงบกลาง 17,61๓,๓54.๔3 
๑. ค่าช าระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 2,077,207.41 
๒. รายจ่ายตามข้อผูกพัน 404,947.50 
๓. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ๙4๒,๓๕3.48 
๔. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ๓70,๗63.- 
๕. เงินส ารองจ่าย - 
๖. อ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น  13,๘18,๐83.04 
หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง (งบบุคลากร) ๒5,345,๒06.70 
๑. เงินเดือน (ฝุายการเมือง) 2,848,32๐.- 
๒. เงินเดือน (ฝุายประจ า) 13,97๘,040.๖2 
๓. ค่าจ้างประจ า 1,103,10๐.- 
๔. ค่าจ้างชั่วคราว 7,415,746.08 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และหมวดสาธารณูปโภค 
(งบด าเนินงาน) 

19,036,๒46.68 

๑. ค่าตอบแทน 2,078,๐45.- 
๒. ค่าใช้สอย 7,๔80,209.69 
๓. ค่าวัสด ุ 7,965,507.๒9 
๔. ค่าสาธารณูปโภค 1,512,484.70 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบลงทุน) 10,059,๐80.- 
๑. ค่าครุภัณฑ์ 465,28๐.- 
๒. ค่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 9,500,000.- 
3. อ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น 93,800.- 
หมวดเงินอุดหนุน 11,294,๐๐๐.- 
๑. เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1๒,๐๐๐.- 
๒. เงินอุดหนุนส่วนราชการอ่ืนๆ 11,๒๖2,๐๐๐.- 
๓. เงินอุดหนุนเอกชน - 
๔. อ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น 20,000.- 
งบรายจ่ายอ่ืนๆ 15,000.- 
๑ รายจ่ายอื่นๆ 15,000.- 

รวมทั้งสิ้น 83,362,๘87.81 
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รายรับจริง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  (ณ  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 
กิจการประปาเทศบาลต าบลประโคนชัย  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ประเภท จ านวนเงิน (บาท) 

๑. ค่าจ าหน่ายน้ าจากมาตรวัดน้ า 7,449,321.- 
๒. ค่าเช่ามาตรวัดน้ า 1,122,900.- 
๓. ผลประโยชน์อื่นๆ จากเบ็ดเตล็ด 727,258.19 
๔. ดอกเบี้ย 129,093.91 

รวมทั้งสิ้น 9,428,573.10 
 

ยอดเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของปีงบประมาณ  12,511,809.77  บาท 
ยอดเงินทุนส ารองสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของปีงบประมาณ   3,843,547.76  บาท 

 
 
 

รายจ่ายจริง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  (ณ  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 
กิจการประปาเทศบาลต าบลประโคนชัย  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
หมวด จ านวนเงิน (บาท) 

หมวดรายจ่ายงบกลาง 235,529.- 
๑. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 50,069.- 
๒. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บท.) 185,460.- 
หมวดรายจ่ายประจ า 6,233,172.79 
๑. เงินเดือน 427,980.- 
๒. ค่าจ้างประจ า 784,980.- 
๓. ค่าจ้างชั่วคราว 1,001,495.46 
๔. ค่าตอบแทน 193,617.- 
๕. ค่าใช้สอย 129,026.68 
๖. ค่าวัสด ุ 2,361,866.32 
๗. ค่าสาธารณูปโภค 1,334,207.33 
หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน 521,542.06 
๑. ค่าครุภัณฑ์ 281,542.06 
๒. ค่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 240,000.- 

รวมทั้งสิ้น 6,990,243.85 
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ผลการด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙   
 (รายจ่ายค้างจ่าย  กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐) 

 

 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
ที ่ สัญญา 

เลขที่ 
โครงการ วงเงินอนุมัติ/ 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 
ส่งมอบ/ตรวจรับ หมายเหตุ 

๑. - ติดต้ังปูายประชาสัมพันธ์ 
จอ LED FULL Color 

๑,๕๐๐,๐๐๐.- 
(เงินอุดหนุน) 

- - - กันเงินไว้เบิกจ่ายในปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
แต่ยังไม่ก่อหนี้ ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

๒. ๑/๒๕๖๐ ติดตั้งระบบวีดิโอวงจรปิด 
(๑๐ จุด) 

๑,๗๓๐,๐๐๐.- 
(เงินอุดหนุน) 

 บริษัท เอฟ-ทรี มาร์ท 
 จ ากัด 

๑๖ มี.ค. ๖๐ -  
๑๓ มิ.ย. ๖๐ 

(๙๐ วัน) 

ส่งมอบ ๑๓ มิ.ย. ๖๐ 
ตรวจรับ ๑๖ มิ.ย. ๖๐ 

 

 
 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ สัญญา 
เลขที่ 

โครงการ วงเงนิอนุมัติ/ 
ตามสัญญา 

คู่สัญญา  ระยะเวลาการ 
   ด าเนินงาน 

ส่งมอบ/ตรวจรับ หมายเหตุ 

๑. - 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  
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ แต่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

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 
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ที ่ สัญญา 
เลขที่ 

โครงการ วงเงินอนุมัติ/ 
ตามสัญญา 

คู่สัญญา  ระยะเวลาการ 
   ด าเนินงาน 

ส่งมอบ/ตรวจรับ หมายเหตุ 

๓. 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 

 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


