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ค าน า 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๒๙ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ีก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลา  ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย ได้ด าเนินการ
ติดตามผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) รวมถึงเพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 
และฉบับท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560 ถึงกันยายน 2561) ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนา โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้
จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) และแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม พร้อมท้ังติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

ท้ังนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย และ    
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย ได้ให้ข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงนโยบาย 
ใหส้ามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
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ส่วนที่  1 
การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 

 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย ได้ด าเนินการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 28 และข้อ ๒๙ โดยผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัยได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย เพื่อท าหน้าท่ีก าหนดแนวทาง 
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและ
แผนงาน ท าหน้าท่ีด าเนินการติดตามเป็นรายไตรมาส พร้อมจัดท ารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัยเพื่อ
พิจารณาและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย สภาเทศบาลต าบลประโคนชัย และ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย พร้อมท้ังประกาศผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผย 
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 
ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม(Monitoring) และการประเมิน(Evaluation) เป็นกระบวนการท่ีแตกต่างกัน มีจุดหมาย
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการท้ังสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล ทบทวน พัฒนางาน และพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงานโครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงเป็นการติดตามผลท่ีให้ความส าคัญ  ดังนี ้
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบ 
ดูว่าแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรท้ังด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มี
ปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ท้ังในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี โครงการกิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สภาพพื้นท่ีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมในสังคม ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความ
สุขุมรอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ท่ีเป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิด
จุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องต้ังรับให้มั่น รอโอกาสท่ีจะด าเนินการและต้ังมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยส่ิงท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ต้ังรับให้มั่นเพื่อรอโอกาส และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วน
ได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการ
ปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ ส่ิงเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการ
ติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ได้อย่างดียิ่ง 

 
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการท่ีได้ด าเนินการ
ไปแล้วว่าส่ิงใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตาม
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ีไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สภาพ
ผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจท่ีได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื ่อ เป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปร ุง  แก้ไข ข้อบกพร่องของการด า เน ินงาน 
โครงการ การยกเลิกโครงการท่ีไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง
ทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน
ชุมชนหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ  
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ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนท่ีส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกได้
ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และการ
ด าเนินการตามโครงการซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยท่ีท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีและ
การด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ท้ัง
ในปจัจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่างๆ ท่ีจะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลท่ีเป็นจริง ท าให้
ได้รับความเช่ือถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท า โครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความส านึกต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย ส่ังการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย ส่ังการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าท่ี นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ 
ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/
ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการท่ีดี 

 
องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งตามค าส่ังเทศบาลต าบลประโคนชัย ท่ี ๑11/๒๕61 ลงวันท่ี ๒2  
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61 ได้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย  
ประกอบด้วย 

(1) ร.ต.ต.วรรณะ  เรืองศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลประโคนชัย กรรมการ 
   (2) นายเฉลิมชัย  ไวยาประโคน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลประโคนชัย กรรมการ 

(3) นายสุธีร์  ธนูศิลป ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลประโคนชัย กรรมการ 
(4) นางส าเนียง  เมือประโคน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น   กรรมการ 
(5) นางพัชรี  รักษะประโคน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น   กรรมการ 
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(6) นายศักดิ์กรินทร์  คูณประโคน  ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครองช านาญการพิเศษ) 
ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  กรรมการ 

(7) นายชรินทร์  ส่องสพ    ท้องถิน่อ าเภอประโคนชัย 
ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  กรรมการ 

(8) นายทรงยศ  ชัยอินทร์  ผู้อ านวยการกองช่าง    กรรมการ 
(9) จ.อ.ปรีชา  ดีด้วยชาติ  ผู้อ านวยการกองการประปา   กรรมการ 
(๑0) นายวิทิต  ปาประโคน ข้าราชการบ านาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
(11) นายโยธี  เชิญขวัญชัย   ข้าราชการบ านาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

  กรรมการให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าท่ีเป็นประธานคณะกรรมการและ
กรรมการอีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ ซึ่งตามมติการประชุมของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย ครั้งท่ี ๑/๒๕61 เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2561 และตาม
ค าส่ังเทศบาลต าบลประโคนชัย ท่ี ๑17/๒๕61 ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61 ได้แต่งต้ังประธานและ
เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย  ดังนี้ 
   ๑. นายวิทิต  ปาประโคน   เป็นประธานกรรมการ 
       ข้าราชการบ านาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ๒. นายทรงยศ  ชัยอินทร์   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
     ผู้อ านวยการกองช่าง  เทศบาลต าบลประโคนชัย 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย  มีอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 

(๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  (4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย ได้แต่งต้ังคณะ 
ท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย ตามค าส่ัง ท่ี ๑/๒๕61  
ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61 โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน 
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ (๔)  
ประกอบด้วย 

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

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

  โดยคณะท างานมีหน้าท่ีด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย
ลงข้อมูลการจัดท าแผน การเปล่ียนแปลงแผน การขออนุมัติงบประมาณ การลงนามสัญญาโครงการ การ
เบิกจ่ายงบประมาณ และผลการด าเนินงาน ผ่านระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและ
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ใน Website ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น และประมวลผลข้อมูลพร้อมจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย เพื่อประเมินผลการรายงานผล แล้วรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีต าบลประโคนชัย เพื่อให้
นายกเทศมนตรีต าบลประโคนชัยเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลประโคนชัย และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลประโคนชัย พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในท่ีเปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
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ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ  

อปท. 

เมษายน/ตุลาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น 
รายงานผล เสนอ 

รับทราบ/ต้ังข้อสังเกต/เสนอแนะ
ความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

ประกาศผลการติดตามและ
ประ เมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนใน อปท. ทราบในท่ี
เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้ เป็นระยะเวลา    
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

พิจารณาให้ข้อคิดเห็น 

เสนอ 



เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เทศบาลต าบลประโคนชัยใช้แบบท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดท าขึ้น เป็นเครื่องมือใน
การติดตามและประเมินผล  ได้แก่ 

แบบท่ี ๑  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 

แบบท่ี ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาสามปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงานทุกๆ ๓ เดือน  เริ่มต้ังแต่ส้ินสุดการด าเนินงานในไตรมาสท่ี ๑ 

แบบท่ี ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง 
หลังจากส้ินสุดปีงบประมาณ 

แบบท่ี ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากส้ินสุดปีงบประมาณ 

แบบท่ี ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (แยกยุทธศาสตร์) 

เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวมแยกตามยุทธศาสตร์ โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากส้ินสุด
ปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  ๒ 



ผลการด าเนนิโครงการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลประโคนชัย 

“ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจรุ่งเรือง เมืองน่าอยู่" 
 

พันธกิจการพัฒนาของเทศบาลต าบลประโคนชัย  มีดังนี้ 
๑. ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ท านุบ ารุงศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา

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

ตามหลักธรรมาภิบาล 
๕. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อย และบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม

ในชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา   
เทศบาลต าบลประโคนชัยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์  

ไว้  ๗  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
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 ปรับปรุงและขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะให้ใช้การได้ดีและท่ัวถึง 
๒.๓ ปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการจราจร 
๒.๔ ติดต้ังและปรับปรุงป้ายต่างๆ ในเขตเทศบาล 
๒.๕ พัฒนาระบบการผลิตน้ าประปาและขยายเขตบริการประชาชน 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๓.๑ ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม 
๓.๒ ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๓.๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชนให้ถูกหลัก

สุขาภิบาล 
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๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
๔.๑ ส่งเสริมสุขภาพและการบริการสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐาน 
๔.๒ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน 
๔.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการสาธารณสุขในชุมชน 
๔.๔ ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาล 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๕.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน 
๕.๒ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
๖.๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ครอบครัว ชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่ง 

ตนเองได้  
๖.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการและให้การสงเคราะห์ประชาชน 
๖.๓ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเด็ก เยาวชน และสตรี 
๖.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
๗.๑ ส่งเสริมสถาบันของชาติ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
๗.๒ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
๗.๓ จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ ปรับปรุงสถานท่ีปฏิบัติงานและการบริการประชาชน 

      ๗.๔ ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

การวางแผนพัฒนา   
     เทศบาลต าบลประโคนชัยได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4) ตาม
กระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อ
พัฒนาพื้นท่ีท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีต่อไป  
    เทศบาลต าบลประโคนชัยได้ก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 
2561 - 2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมท้ังส้ิน 126 โครงการ จ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้  
ดังนี้ 
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จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)  ประกาศใช้เมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖3 ปี พ.ศ. ๒๕๖4 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 
๑) ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การกีฬา และนันทนาการ 

27 ๓๐,๔9๘,๓๑๐.- ๒8 ๒9,404,85๐.- ๒8 30,715,๐50.- ๒7 ๒6,025,25๐.- 

๒) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๑1 7,๓๕๘,๐๐๐.- ๘ ๑๕,๑๗๐,๐๐๐.- ๙ ๑๑,๖๘๖,๐๐๐.- ๖ ๑๒๔,๘๐๐,๐๐๐.- 
๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 42,9๐๐,๐๐๐.- ๖ ๖,๐๖๐,๐๐๐.- ๓ ๓๐,๔๐๐,๐๐๐.- ๒ ๔๐๐,๐๐๐.- 
๔) ด้านสาธารณสุข ๗ ๑,๘๑๐,๐๐๐.- ๖ ๑,๓๑๐,๐๐๐.- ๖ ๑,๓๑๐,๐๐๐.- ๖ ๑,๓๑๐,๐๐๐.- 
๕) ด้านเศรษฐกิจ ๓ ๑๗๐,๐๐๐.- ๓ ๑๗๐,๐๐๐.- ๓ ๑๗๐,๐๐๐.- ๔ ๑๐,๑๗๐,๐๐๐.- 
๖) ด้านสังคม ๑3 81๐,๐๐๐.- ๑3 81๐,๐๐๐.- ๑3 81๐,๐๐๐.- ๑3 81๐,๐๐๐.- 
๗) ด้านการเมืองการบริหาร 19 4,002,0๐๐.- 19 2,902,๐๐๐.- 18 2,677,๐๐๐.- 18 7,๔27,๐๐๐.- 

ครุภัณฑ์ 26 1,725,000.- 9 1,326,600.- 9 1,163,000.- 10 2,275,600.- 
รวม ๑๑0 89,2๗3,3๑๐.- 92 ๕7,153,45๐.- ๘9 ๗๘,931,๐50.- ๘6 ๑๗3,๒17,85๐.- 

 
จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)  เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 1  ประกาศใช้เมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม ๒๕60 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖3 ปี พ.ศ. ๒๕๖4 
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

๑) ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การกีฬา และนันทนาการ 

๑ ๑๕,๐๐๐.- ๑ ๓๕,๐๐๐.- ๑ ๕๕,๐๐๐.- ๑ ๗๕,๐๐๐.- 

๒) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๒ ๗,๑๐๐,๐๐๐.- - - - - - - 
๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - - ๑ ๕๐๐,๐๐๐.- - - - - 
๔) ด้านสาธารณสุข ๒ ๓๔๐,๐๐๐.- ๒ ๓๔๐,๐๐๐.- ๒ ๓๔๐,๐๐๐.- ๒ ๓๔๐,๐๐๐.- 
๕) ด้านเศรษฐกิจ - - - - - - - - 
๖) ด้านสังคม ๒ ๑๕,๓๗๔,๔๐๐.- ๒ ๑๗,๒๒๔,๘๐๐.- ๒ ๑๙,๑๖๖,๔๐๐.- ๒ ๒๐,๒๕๗,๒๐๐.- 
๗) ด้านการเมืองการบริหาร 2 270,0๐๐.- 2 270,0๐๐.- 1 2๐,๐๐๐.- 1 2๐,๐๐๐.- 

ครุภัณฑ์ 4 136,600.- 4 138,600.- 1 600,000.- 1 400,000.- 
รวม ๑3 ๒๓,236,๐๐๐.- ๑2 ๑๘,508,4๐๐.- 7 ๒๐,๑8๑,๔๐๐.- 7 ๒๑,๐9๒,๒๐๐.- 
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จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)  เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 2  ประกาศใช้เมื่อวันท่ี 30 เมษายน ๒๕61 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖3 ปี พ.ศ. ๒๕๖4 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 
๑) ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การกีฬา และนันทนาการ 

1 4,000.- 2 110,000.- 1 80,000.- 1 80,000.- 

๒) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน - - 2 654,000.- - - - - 
๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - - - - - - - - 
๔) ด้านสาธารณสุข - - - - - - - - 
๕) ด้านเศรษฐกิจ - - - - - - - - 
๖) ด้านสังคม - - - - - - - - 
๗) ด้านการเมืองการบริหาร 1 12,000.- 1 12,000.- 1 12,000.- 1 12,000.- 

ครุภัณฑ์ 1 7,900.- 3 2,120,000.- - - - - 
รวม 3 23,900.- 8 2,896,000.- 2 92,000.- 2 92,000.- 
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การจัดท างบประมาณ 

เทศบาลต าบลประโคนชัยได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖1 เมื่อวันท่ี ๒8 กันยายน ๒๕60 และโอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์
เทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย โอนตั้งจ่ายรายการใหม ่

โครงการ  งบประมาณ โครงการ  งบประมาณ 
๑. ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 25 ๒4,032,66๐.- 1 4,000.- 

๒. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 7 5,996,000.- 1 2,000,000.- 

๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒ 1,74๐,๐๐๐.- - - 

๔. ด้านสาธารณสุข 5 415,๐๐๐.- 1 320,000.- 

๕. ด้านเศรษฐกิจ 2 135,200.- - - 

๖. ด้านสังคม  14 15,976,14๐.- - - 

๗. ด้านการเมืองการบริหาร  14 950,015.- 2 24,000.- 

รวม 69 49,245,๐15.- 5 2,348,000.- 
ครุภัณฑ์ 19 1,165,500.- 6 158,100.- 

รวมทั้งสิ้น 88 50,410,515.- 11 2,506,100.- 
 

1. โครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561  จ านวน  88  โครงการ  งบประมาณ  50,410,515.- บาท (โอนเพิ่ม/ลดงบประมาณแล้ว)  แยกเป็น 

๑.1 จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง  จ านวน 43 โครงการ  งบประมาณ 5,863,832.- บาท  
ได้แก่ 

1) โครงการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังและส่งเสริมการอ่าน 
2) โครงการจัดหาหนังสือและส่ือส่ิงพิมพ์ประจ าหอสมุดเทศบาล 
3) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
4) โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา 
5) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
6) โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 
7) โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 
8) โครงการอัตลักษณ์ประโคนชัย 

    9) โครงการส่งนักกีฬาเทศบาลต าบลประโคนชัยร่วมแข่งขันกีฬา 
   10) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลต าบลประโคนชัย 

11) โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

12) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
13) โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 
14) โครงการปรับปรุงบ่อกรองทราย 
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๑5) โครงการสร้างจิตส านึกในการรักษาส่ิงแวดล้อม 
๑6) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 
17) โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
18) โครงการอบรมผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาลต าบลประโคนชัย และศึกษา   

ดูงานตลาดสดตัวอย่าง 
19) โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
20) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชมรมกุ้งจ่อมกระยาสารทประโคนชัย 
21) โครงการอบรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลประโคนชัย 
๒๒) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
23) โครงการอบรมและส่งเสริมพัฒนาสตรีเทศบาลต าบลประโคนชัย 
24) โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัว 
25) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว 
26) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
2๗) โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ 
28) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
2๙) โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 
30) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์แก่ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 
31) โครงการเวทีประชาคมจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
๓2) โครงการอบรมกฎหมายท้องถิ่น 
๓3) โครงการจัดงานวันเทศบาล 
๓๔) โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
๓5) โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
3๖) โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน 
3๗) โครงการจัดท าแผนชุมชน 
๓8) โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาล 
๓9) โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลต าบล  

ประโคนชัย 
40) โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น 
๔1) โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
๔๒) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 
๔3) โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. 
 

1.๒ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน 21 โครงการ  งบประมาณ  10,245,853.- บาท  
ได้แก่ 

๑) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
2) โครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 

    3) โครงการปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์หนองระแซซัน 
4) โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 
5) โครงการจัดงานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย 
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    6) โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาอ าเภอประโคนชัย 

7) โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน 
8) โครงการส่งเสริมงานรัฐพิธีและงานส าคัญทางราชการ 
9) โครงการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน 

    10) โครงการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 
11) โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. และรางระบายน้ า คสล. ซอยริมบึง 
12) โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ า,บ่อพัก ซอยแสนสุข หมู่ท่ี ๗ 
13) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.ท่อระบายน้ า,บ่อพักซอยราษฎร์พัฒนา 
14) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตพร้อมไหล่ทาง ท่อ คสล. บ่อพัก 

ซอยประชาร่วมใจ หมู่ท่ี ๗  ถนนประโคนชัย-สวายสอ 
15) โครงการปรับปรุงฝาบ่อพัก คสล. ถนนหน้าวัดแจ้ง จากสามแยกหน้าโรงเรียน  

วัดแจ้ง ถึงส่ีแยกประโคนชัย-บ้านกรวด 
16) โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ า , บ่อพัก ซอยบ้านนางร าพึง   

จุ้ยประโคน (หมู่ท่ี ๓ ชุมชนตาเจรือม) 
17) โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ห้องสุขาและระบบระบายน้ าในอุทยานน้ า

หนองระแซซัน 
18) โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลประโคนชัย 
19) โครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชน 
20) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
21) โครงการติดต้ังท่อธารประปาดับเพลิง 
และครุภัณฑ์  จ านวน  19  โครงการ  งบประมาณ  1,165,500.- บาท  ได้แก่ 
1) โครงการจัดซื้อหัวฉีดน้ าดับเพลิงแบบปรับระดับการไหลของน้ า 
2) โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน  ขนาดไม่ต่ ากว่า 

๒๔,๐๐๐ บีทียู. พร้อมติดต้ัง 
3) โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก(Inkjet) (กองวิชาการ) 
4) โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก(Inkjet) (กองสาธารณสุขฯ) 
5) โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ ๙ 
6) โครงการจัดซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ แบบตัวเด่ียว 
7) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ออลอินวัน พีซี จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙.๕ นิ้ว 
8) โครงการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน 
9) โครงการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหาร   
10) โครงการจัดซื้อชุดรับแขก 
11) โครงการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ท างานผู้อ านวยการและครูโรงเรียนเทศบาล 
12) โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 
13) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี ๑ จอภาพ

ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว พร้อมเครื่องส ารองไฟฟ้า (กองสาธารณสุขฯ) 
14) โครงการจัดซื้อเครื่องเช่ือม 
15) โครงการจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก 
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     16) โครงการจัดซื้อกล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่าวัดมุมได้ละเอียด ๕ 
ฟิลิบดา (ระบบอัตโนมัติ) 

17) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน 
    18) โครงการจัดซื้อกล้องส ารวจ Total Station พร้อมอุปกรณ์   

19) โครงการจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ พร้อมเหล็กกระทุ้งแบบเหล่ียม 
 

1.๓ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปแบบมีวัตถุประสงค์  จ านวน 5 โครงการ  งบประมาณ 
33,135,33๐.- บาท  ได้แก่ 
   ๑) โครงการจัดหาอาหารกลางวัน 

๒) โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม) 
3) โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน 
4) โครงการสนับสนุนการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
5) โครงการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ 

 

2. โครงการทีไ่ม่ได้บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 (ต้ังจ่ายรายการใหม่) จ านวน 11 โครงการ งบประมาณ 2,506,100.- บาท (โอนเพิ่ม/ลด
งบประมาณแล้ว)  แยกเปน็ 

2.๑ จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง  จ านวน 1 โครงการ  งบประมาณ 12,000.- บาท  ได้แก่ 
   1) โครงการอบรมผลประโยชน์ทับซ้อน 

 และครุภัณฑ์  จ านวน 1 โครงการ  งบประมาณ  56,000.- บาท  ได้แก่ 
1) โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง  ขนาดไม่ต่ ากว่า 

๒๔,๐๐๐ บีทียู. พร้อมติดต้ัง  (กองการประปา) 
2.๒ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ 2,336,000.- บาท  ได้แก่ 

   1) โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชนแห่งจังหวัดบุรีรัมย์ 
   2) โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
   3) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตถนนหน้าโรงผลิตน้ าประปา
เทศบาลต าบลประโคนชัย จากทางหลวงแผ่นดิน ทล.219 ถึงทางหลวงแผ่นดิน ทล.2208 (เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) 

4) โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) 
   และครุภัณฑ์  จ านวน 5 โครงการ  งบประมาณ  102,100.- บาท  ได้แก่ 

1) โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network  
แบบท่ี 1 (27 หน้า/นาที) (ส านักปลัด) 

2) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2 จอภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว พร้อมเครื่องส ารองไฟฟ้า (กองคลัง) 

3) โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ ความละเอียดไม่
น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล (กองคลัง) 

4) โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือLEDสี (กองสวัสดิการฯ) 
5) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี ๑ จอภาพขนาด

ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว พร้อมเครื่องส ารองไฟฟ้า (กองสวัสดิการสังคม) 
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รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลประโคนชัย  มีดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

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

 ๑.วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

- 
(โอนลด 

100,000.-) 
 

เ พ่ื อ น้ อ ม ส า นึ ก พ ร ะ ม ห า
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

๒.  ๒. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ   
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

๑๐๐,๐๐๐.- 
 
เ พ่ื อ น้ อ ม ส า นึ ก พ ร ะ ม ห า
กรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ พระ บรมราชินีนาถ 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนม 
พรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี 

๓. 3. จัดงานเฉลิมพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศา 
นุวงศ์ 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

๑5๐,๐๐๐.- 
(โอนเพ่ิม 

50,000.-) 

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา และวัน
คล้ายวันพระราชสมภพ 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระมหากษัตริย์และ
วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบรมวงศานุ
วงศ์ 

๔. 4. ส่งเสริมงานรัฐพิธีและงานส าคัญ
ทางราชการ 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

๑๐,๐๐๐.- เ พ่ือสนับสนุนงบประมาณให้ที่   
ท าการปกครองอ าเภอประโคนชัย 
ด าเนินกิจกรรม 

งานรัฐพิธีและงานส าคัญทางราชการ เช่น 
วันปิยมหาราช /วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 
กรกฎาคม , 12 สิงหาคม / วันคล้าย 
วันสวรรคต ร.9 ฯลฯ 

5. 5. จัดหาอาหารกลางวัน เงินอุดหนุน
แบบมี

วัตถุประสงค์ 

๑๑,872,๐๐๐.- เพ่ือให้นักเรียนสังกัด สพป.บร.๒ 
ในเขตเทศบาล ๓ โรง มีอาหาร
กลางวันรับประทาน 

อาหารกลางวัน 

6. 6. จัดหาอาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุน
แบบมี 

วัตถุประสงค์ 

๕,78๖,๙3๐.- 
 
เพ่ือให้นักเรียนสังกัด สพป.บร.๒ 
ในเขตเทศบาล ๓ โรง และ รร.
เทศบาลต าบลประโคนชั ย  มี
อาหารเสริม(นม) รับประทาน 

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

7.  7. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ รายได้ 
จัดเก็บเอง 

๑2๐,๐๐๐.- เพ่ือส่งเสริมให้ทุกองค์กรได้เห็น
ความส าคัญของเด็ก 

งานวันเด็กแห่งชาติ 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

8. ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา    
ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และ  
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

8.  จั ดกิ จกรรม เ พ่ือปลู กฝั งและ
ส่งเสริมการอ่าน 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

8๒,๐๐๐.- เพ่ือส่งเสริมทักษะทางการศึกษา
ให้นักเรียน 

แข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ,
วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, คณิตศาสตร์ ฯลฯ 

9. 9.จั ดหาหนั งสื อและสื่ อ สิ่ ง พิม พ์
ประจ าหอสมุดเทศบาล 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

๑๐๐,๐๐๐.- 
 
เพ่ือให้ประชาชนมีหนังสือเลือก
อ่านหลากหลาย 

หนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร และสิ่งพิมพ์
อื่นๆ 

๑๐. 10. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๑,743,126.- 
(โอนเพ่ิม 

109,956.- 

เพ่ือส่งเสริมศักยภาพการจัดการ 
ศึกษาโรงเรียนเทศบาลต าบล  
ประโคนชัย 

ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา ค่าพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็ก ค่าเงินรายหัวนักเรียน แบบเรียน
และสิ่งพิมพ์ ฯลฯ 

๑๑. 11. บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
พัฒนาท้องถ่ิน (SBMLD) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

348,727.- 
(โอนลด 

151,273.-) 

เพ่ือให้โรงเรียนมีการบริหารโดย
ใช้หลักการมสี่วนร่วมที่มุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิของงาน 

โรงเรียนเทศบาลต าบลประโคนชัย 

๑๒. 12. สนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,000.- เพ่ือสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานที่
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตส าหรับ
นักเรียนยากจน 

นักเรียนยากจนของโรงเรียนเทศบาลต าบล
ประโคนชัย 

๑๓. ๑3. ส่งนักกีฬาเทศบาลต าบล 
ประโคนชัยร่วมแข่งขันกีฬา 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

196,๐๐๐.- 
(โอนลด 

4,000.-) 

เพ่ือสร้างความสามัคคี ระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

กีฬาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
ประโ คนชั ย เกมส์  และกีฬาสั น นิบาต
เทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ 

๑๔. ๑4. ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาอ าเภอ 
ประโคนชัย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

3๐,๐๐๐.- เพ่ือสนับสนุนงบประมาณให้ที่  
ท าการปกครองอ าเภอประโคนชัย
จัดการแข่งขันกีฬา 

แข่งขันกีฬาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพฯ (ประโคนชัยเกมส์) 

๑๕. ๑5. จัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล
ต าบลประโคนชัย 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

๓6๐,๐๐๐.- เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้ออก
ก าลังกายมีสุขภาพแข็งแรง  

การแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ เช่น เปตอง , 
ฟุตบอล 7 คน , บาสเกตบอล ฯลฯ 

16.  16. ปรับปรุงสนามกีฬา
อเนกประสงค์หนองระแซซัน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,992,000.- เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้ออก
ก าลังกายมีสุขภาพแข็งแรง 

หลังคา พ้ืนสนามกีฬา และระบบไฟฟ้า 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

17. ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และ  
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

๑7. แข่งขันกีฬาสีภายใน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๑๒๐,๐๐๐.- เ พ่ือส นับส นุนงบประมาณให้
โรงเรียนในเขตเทศบาลจัดการ
แข่งขันกีฬาสีภายใน 

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

18. 18. การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
และเยาวชนแห่งจังหวัดบุรีรัมย์  
(เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

4,000.- เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา 
และเยาวชน มีความเป็นเลิศด้าน
กีฬา 

นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในจังหวัด
บุรีรัมย์ 

19. 19. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา รายได้ 
จัดเก็บเอง 

4๐,๐๐๐.- เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา 

วันออกพรรษา วันข้ึนปีใหม่ วันมาฆบูชา  
วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา  

20. 20. จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ 
สามเณร และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

60,000.- เพ่ือสนับสนุนงบประมาณให้วัด
กลางจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเพ่ือ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่เยาวชนและประชาชน 

พระภิกษุ สามเณร และบวชศลีจาริณี
ภาคฤดูร้อน 

21. 21. จัดงานประเพณีลอยกระทง รายได้ 
จัดเก็บเอง 

18๐,๐๐๐.- เพ่ืออนุรักษ์และสืบสานประเพณี
ของไทยให้คงอยู่ 

กิจกรรมต่างๆ งานประเพณีลอยกระทง 

22. 22. จัดงานประเพณีสงกรานต์ รายได้ 
จัดเก็บเอง 

129,617.- 
(โอนลด 

20,383.-) 

เพ่ืออนุรักษ์และสืบสานประเพณี
ของไทยให้คงอยู่ 

กิจกรรมต่างๆ งานประเพณีสงกรานต์ 

23. 23.จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา รายได้ 
จัดเก็บเอง 

521,26๐.- 
(โอนลด 

178,740.-) 

เพ่ืออนุรักษ์และสืบสานประเพณี
ของไทยให้คงอยู่ 

กิจกรรมต่างๆ งานประเพณีแห่ เทียน
พรรษา 

24. 24. จัดงานประเพณีข้ึนเขาพนมรุ้ง เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๒๐,๐๐๐.- เ พ่ือส นับส นุนงบประมาณให้      
ที่ท าการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
ด าเนินกิจกรรมสืบสานประเพณี
ขอมโบราณ และส่ง เสริมการ
ท่องเท่ียวอารยธรรมขอม 

งานประเพณีข้ึนเขาพนมรุ้ง ณ อุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

25. ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และ  
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

25. อัตลักษณ์ประโคนชัย รายได้ 
จัดเก็บเอง 

4๐,๐๐๐.- เ พ่ือส่ ง เสริมการ ถ่ายภาพงาน
ประเพณีแห่เทียนพรรษาอ าเภอ
ประโคนชัย 

ภาพถ่ายงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
อ าเภอประโคนชัย 

26. ๒6. จัดงานเทศกาลข้าวมะลิหอม  
ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๓๐,๐๐๐.- เพ่ือสนับสนุนงบประมาณให้ที่ท า
การปกครองอ าเภอประโคนชัย
ด าเนินกิจกรรมสนับสนุนสินค้า  
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และส่งเสริม
การท่องเท่ียวประโคนชัย 

งานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง 
ชมทุ่งนกประโคนชัย 

27. ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 1. ปรับปรุงผิวจราจร คสล. และราง
ระบายน้ า คสล. ซอยริมบึง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

538,000.- เพ่ือให้ผิวจราจรมีสภาพที่ดีและ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในชุมชน 

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม. กว้าง
เฉลี่ย 3.20 ม. หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 412.80 ตร.ม. รางระบายน้ า คสล. 
กว้าง 0.35 ม.  

28.  2. ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า,บ่อพัก ซอยแสนสุข หมู่ที่ 7 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.- เพ่ือให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน และ
มีระบบระบายน้ าท่ีดี 

ถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ า,บ่อ
พัก ซอยแสนสุข หมู่ที่ 7 

29.  3. ก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.ท่อ
ระบายน้ า,บ่อพัก ซอยราษฎร์พัฒนา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

901,000.- เพ่ือให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน และ
มีระบบระบายน้ าท่ีดี 

ถนน คสล.ท่อระบายน้ า,บ่อพักซอย
ราษฎร์พัฒนา 

30.  4. ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีตพร้อมไหล่ทาง ท่อคสล. บ่อ
พัก ซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ 7 ถนน     
ประโคนชัย-สวายสอ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,697,000.- เพ่ือให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐานและมี
ระบบระบายน้ าท่ีดี 

ถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตพร้อม
ไหล่ทาง ท่อคสล. บ่อพัก ซอยประชา  
ร่วมใจ หมู่ที่ ๗ ถนนประโคนชัย-สวายสอ 

31.  5. ปรับปรุงฝาบ่อพัก คสล. ถนนหน้า 
วัดแจ้งจากสามแยกหน้าโรงเรียนวัด
แจ้ง ถึงสี่แยกประโคนชัย-บ้านกรวด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

410,000.- เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังใน
ชุมชน 

ฝาบ่อพัก คสล. ถนนหน้าวัดแจ้ง จาก 
สามแยกหน้าโรงเรียนวัดแจ้ง  ถึงสี่แยก
ประโคนชัย-บ้านกรวด 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

32. ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 6. ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อ 
ระบายน้ า , บ่อพัก ซอยบ้านนางร าพึง  
จุ้ยประโคน (หมู่ที่ 3 ชุมชนตาเจรือม)  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000.- เพ่ือให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐานและมี
ระบบระบายน้ าท่ีดี 

ถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ า , บ่อพัก
ซอยบ้านนางร าพึง จุ้ยประโคน (หมู่ที่ 3 
ชุมชนตาเจรือม)  

33.   7. ปรับปรุงบ่อกรองทราย รายได้ 
จัดเก็บเอง 

2,000,000.- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต
น้ าประปา  

บ่อกรองทราย 

34.   8. ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ 
คอนกรีตถนนหน้าโรงผลิตน้ าประปา
เทศบาลต าบลประโคนชัย จากทาง
หลวงแผ่นดิน ทล.219 ถึงทางหลวง
แผ่นดิน ทล.2208  
(เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

2,000,000.- เพ่ือให้มีผิวจราจรที่ได้มาตรฐาน  ช่วงที่ 2 ถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต 
กว้างเฉลี่ย 5 ม. ยาว 1,300 ม. หนา 
0.05 ม. หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
6,500 ตร.ม.  ช่วงที่ 3 ถนนผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีตกว้างเฉลี่ย 5 ม. ยาว 
640 ม. หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็นพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 3,400 ตร.ม. 

35. ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 1. สร้างจิตส านึกในการรักษา  
 สิ่งแวดล้อม 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

24๐,๐๐๐.- 
(โอนเพ่ิม 

90,000.-) 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม  

กิจกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมใน 
เขตเทศบาล 

36.  2. ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ห้อง  
 สุขา และระบบระบายน้ า ในอุทยาน
น้ าหนองระแซซัน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,500,000.- เพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรมของเทศบาล และบริการ
ประชาชน 

ศาลาอเนกประสงค์ ห้องสุขา และระบบ
ระบายน้ า ในอุทยานน้ าหนองระแซซัน 

37. 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 

 1. พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
 (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

320,000.- เพ่ือสนับสนุนงบประมาณให้
ชุมชนด าเนินงานตามแนวทางของ
โครงการ  

สนับสนุนงบประมาณให้คณะกรรมการ 
ชุมชนเทศบาลต าบลประโคนชัย ชุมชน
ละ 20,000.- บาท 

38.  2. พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานใน
ชุมชน 

เงินอุดหนุน
แบบมี

วัตถุประสงค์ 

120,000.- 
 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน 

1) การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข  
2) การแก้ไขปัญหาสาธารณสุข  
3) การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์ 
ศสมช. (16ชุมชนๆละ 7,500.-) 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

39. 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 

 3. พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข รายได้ 
จัดเก็บเอง 

30,000.- 
(โอนลด 

120,000.-) 

เพ่ืออบรมให้ความรู้ทางด้าน
สาธารณสุข 

กลุ่มผู้ประกอบการงานสุขาภิบาลอาหาร, 
กลุ่มด้านส่งเสริมสุขภาพ และกลุ่มเสี่ยง  

40.  4. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

20,000.- 
(โอนลด 

20,000.-) 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพการด าเนิน งาน
ด้านสาธารณสุขให้แก่ อสม. 

อสม.เทศบาลต าบลประโคนชัย 

41.  5. อบรมผู้ประกอบการในตลาดสด
เทศบาลต าบลประโคนชัย และศึกษา   
ดูงานตลาดสดตัวอย่าง 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

5,000.- 
(โอนลด 

295,000.-) 

เพ่ือส่งเสริมให้ปฏิบัติตนได้ถูกหลัก
สุขาภิบาล 

ผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาลต าบล
ประโคนชัย 

42.  6. สนับสนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลต าบลประโคนชัย  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

240,000.- เพ่ือสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม
ของกองทุนฯ 

กิจกรรมของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลประโคนชัย  

43. ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจ 

1. อบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน รายได้ 
จัดเก็บเอง 

55,200.- 
(โอนลด 

14,800.-) 

เพ่ือส่งเสริมการสร้างงานและเพ่ิม
รายได้ให้แก่ประชาชน 

ประชาชนที่มีความสนใจ 

44. 2. อบรมพัฒนาศักยภาพชมรมกุ้งจ่อม
กระยาสารทประโคนชัย 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

80,000.- 
(โอนเพ่ิม 

30,000.-) 

เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
สินค้า และการบริหารจัดการชมรม
ให้มีประสิทธิภาพ  

สมาชิกชมรมกุง้จ่อมกระยาสารทประโคนชัย 

45. ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

195,000.- 
(โอนเพ่ิม 

45,000.-) 

เพ่ือส่งเสริมให้ผูสู้งอายุด ารงชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 

46. ๒. จัดงานวันผู้สูงอายุ รายได้ 
จัดเก็บเอง 

9,95๐.- 
(โอนลด 

40,050.-) 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้ท ากิจกรรมร่วมกัน
และพบปะพูดคุยกัน 

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

47. ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

๓.อบรมพัฒนาศักยภาพคณะท างาน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

๑๐,๐๐๐.- เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ 
คณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน 

  คณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัว 
 ในชุมชน 

48. ๔ .  จั ดห าร าย ไ ด้ เ พ่ื อจั ดกิ จ ก ร ร ม       
สาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือ
ประชาชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๒๐,๐๐๐.- เพ่ือสนับสนุนงบประมาณส านักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ด าเนิน
กิจกรรมสาธารณกุศลตามภารกิจ 

ประชาชนที่ ได้รับความเดือดร้อนจาก
ปัญหาทางสังคมและผู้ประสบสาธารณ
ภัย 

49. ๕. สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส รายได้ 
จัดเก็บเอง 

3๐,๐๐๐.- 
(โอนลด 

20,000.-) 

เพ่ือมอบเครื่องอุปโภคบริโภคหรือ  
เงินสงเคราะห์ใหผู้้ด้อยโอกาส 

ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล 

50. ๖. ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

2๐,0๐๐.- 
 
เพ่ือส่งเสริมการใหค้วามคุ้มครองแก่
ผู้ที่ตกเป็นเหย่ือของการกระท า
ความรุนแรง 

เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 

51. 7. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๑๐,๐๐๐.- เพ่ือสนับสนุนงบประมาณให้ 
ที่ท าการปกครองอ าเภอประโคนชัย
ด าเนินกิจกรรม 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพ้ืนที่ อ.ประโคน
ชัย 

52. 8. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

8๐,๐๐๐.- เพ่ือป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชน   
ทั่วไปไม่ให้ข้องเก่ียวกับยาเสพติด 

กลุ่มเสี่ยงและประชาชนในเขตเทศบาล 

53. 9. อบรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
ต าบลประโคนชัย 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

120,000.- เพ่ือเป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนใน
การประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานองค์กรต่างๆ  

เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล 

54. 10. พัฒนาบทบาทสตรีและสร้างความ
เข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัว 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

9,290.- 
(โอนลด 

40,710.-) 

เพ่ือส่งเสริมบทบาทของสตรีให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดความ
เข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัว 

กลุ่มสตรีและตัวแทนครอบครัว 

 



-22- 
 

 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

55.  6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

11. อบรมให้ความรู้เก่ียวกับสิทธิ
ประโยชน์แก่ผู้พิการและผู้ป่วย
เอดส์ 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

15,500.- 
(โอนลด 

4,500.-) 

เพ่ือให้ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์มีความรู้
ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ 

คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ที่สนใจเข้าร่วม
กิจกรรม 

56. 12.สนับสนุนการสร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ  
(เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1) 

เงินอุดหนุน
แบบมี

วัตถุประสงค์ 

12,110,400.
- 

เพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่
ผู้สูงอายุตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลประโคนชัย 

57. 13. อบรมและส่งเสริมพัฒนาสตรี
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

100,000.- เพ่ือส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพการด าเนิน
กิจกรรมของสตรีเทศบาล 

กลุ่มสตรีเทศบาลต าบลประโคนชัย 

58. 14.สนับสนุนสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ  
(เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1) 

เงินอุดหนุน
แบบมี

วัตถุประสงค์ 

3,246,000.- เพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่คน
พิการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  

ผู้พิการในเขตเทศบาลต าบลประโคนชัย 

59.  7. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร 

๑.  ศูน ย์ปฏิบั ติการร่ วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  
(เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

๑๒,๐๐๐.- เพ่ือเป็นสถานที่กลางในการประสานงาน
ให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่ วนท้อง ถ่ินในเขตอ า เภอ      
ประโคนชัย 

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ณ ท่ีว่าการอ าเภอประโคนชัย 

60. 2. จัดท าแผนชุมชน รายได้ 
จัดเก็บเอง 

- 
(โอนลด 

10,000.-) 

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดท าแผนชุมชน 

แผนชุมชน 

61. 3. เวทีประชาคมจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

๓๕,๐๐๐.- เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีของเทศบาลต าบล
ประโคนชัย 

62. 4. อบรมกฎหมายท้องถ่ิน รายได้ 
จัดเก็บเอง 

๒๐,๐๐๐.- เพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายขององค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถ่ิน 

นักเรียนระดับมัธยมโรงเรียนในเขต
เทศบาล 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

63. ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร 

5. จัดงานวันเทศบาล รายได้ 
จัดเก็บเอง 

24,92๐.- 
(โอนลด 

5,080.-) 

เพ่ือส่งเสริมความรูค้วามเข้าใจใน 
อ านาจหน้าท่ีของเทศบาล 

งานวันเทศบาล 

64. 6. อบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

๓๐๐,๐๐๐.- เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให ้
มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป 

65. 7. อบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

2๓๐,825.- 
(โอนลด 

89,175.-) 

เพ่ือให้ผู้น ามีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนฐานของ
การมีส่วนร่วม 

คณะกรรมการชุมชนเทศบาลต าบล    
ประโคนชัย และผูส้ังเกตการณ ์

66. 8. ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

114,2๐๐.- 
(โอนลด 

35,800.-) 

เพ่ือปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน และ
น าไปใช้ในการวางแผนจัดเก็บรายได้ 

ข้อมูลผู้ต้องช าระภาษโีรงเรือนและ
ที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบ ารุง
ท้องที ่

67. 9. จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานในเขต
เทศบาล 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

- 
(โอนลด 

20,000.-) 

เพ่ือน าข้อมูลพ้ืนฐานด้านต่างๆ ไปใช้ใน  
การพัฒนาเทศบาล 

ข้อมูลพ้ืนฐานของทุกหลังคาเรือน
ในเขตเทศบาล 

68. ๑0. จัดกิจกรรมวัน อปพร. รายได้ 
จัดเก็บเอง 

๕,๐๐๐.- 
(โอนลด 

10,000.-) 

เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าท่ี 
ของ อปพร. 

กิจกรรมวัน อปพร. 

69. 11. ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลต าบล
ประโคนชัย 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

- 
(โอนลด 

90,000.-) 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

อปพร. เทศบาลต าบลประโคนชัย 

70. 12. ฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

46,114.- 
(โอนลด 

3,886.-) 

เพ่ือเตรียมพร้อมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น 

นักเรียนในเขตเทศบาลต าบลประ
โคนชัย 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

71. ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร 

13. ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

๔๐,๐๐๐.- เพ่ือเตรียมพร้อมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

อปพร. เทศบาล และหน่วยงาน
ข้างเคียง 

72. 14. ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

8,956.- 
(โอนลด 

31,044.-) 

เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎ
จราจรในช่วงเทศกาล 

เทศกาลข้ึนปีใหม่ และเทศกาล
สงกรานต์ 

73. 15. ติดต้ังท่อธารประปาดับเพลิง เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

125,000.- เพ่ืออ านวยความสะดวกในการใช้น้ า 
ระงับเหตุเพลิงไหม ้

ท่อธารประปาดับเพลิง 

74. 16. อบรมผลประโยชน์ทับซ้อน  
(เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1) 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

12,000.- เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า  
และพนักงานจ้าง  
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แผนงาน ประเภท  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ส านักงาน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

64,800.- 
 
 เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ 
 ปฏิบัติงานและบริการประชาชน 
 ที่มาติดต่อราชการ 

 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน    
 ขนาดไม่ต่ ากว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู. พร้อมติดต้ัง  
 จ านวน ๒ เครื่อง/ปี 

2 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

35,800.-  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ  
 ปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล  
แบบที่ ๒ จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ น้ิว 
พร้อมเครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด ๑ kVA  
จ านวน ๑ ชุด/ปี  (เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1) 

3 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

7,700.-  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ 
 ปฏิบัติงาน 

 เครื่องพิมพ์ Multifunction  แบบฉีดหมึก  
 (Inkjet) จ านวน ๑ เครื่อง 

4 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

7,900.-  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ 
 ปฏิบัติงาน 

 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด า 
 ชนิด Network  แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 
 จ านวน 1 เครื่อง 

5 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์โฆษณาและ 
เผยแพร่ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

13,600.-  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ 
 จัดเก็บภาพป้ายและโรงเรือน 

 กล้องถ่ายภาพน่ิงระบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ 
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล 

6 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

40,000.-  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ  
 ระงับเหตุอัคคีภัย 

 หัวฉีดน้ าดับเพลิงแบบปรับระดับการไหลของน้ า 
 ได้  จ านวน ๒ ชุด 

7 การศาสนา วัฒนธรรม  
และนันทนาการ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

8,500.-  เพ่ือเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป  
 พร้อมทั้งเครื่องบชูาสักการะตาม 
 คติของชาวพุทธ 

 โต๊ะหมู่บูชา หมู่ ๙  จ านวน 1 ชุด 

8 การศึกษา ครุภัณฑ์ส านักงาน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.-  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้นักเรียน 
 ที่มาร่วมกจิกรรมของหอสมุด 

 เก้าอี้เลคเชอร์ แบบตัวเด่ียว  จ านวน ๕๐ ตัว/ปี 

9 การศึกษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

28,000.-  เพ่ือให้บริการสืบค้นข้อมูลทาง 
 อินเตอร์เน็ตในหอสมุดเทศบาล 

 เครื่องคอมพิวเตอร์ออลอินวัน พีซี  จอขนาด 
 ไม่น้อยกว่า ๑๙.๕ น้ิว  จ านวน ๒ เครื่อง/ปี 
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แผนงาน ประเภท  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

10 การศึกษา ครุภัณฑ์ส านักงาน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

36,000.-  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  โต๊ะ-เก้าอี้ท างานของผู้อ านวยการและครู 
 โรงเรียนเทศบาล  จ านวน ๖ ชุด 

11 การศึกษา ครุภัณฑ์การศึกษา 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

95,000.-  เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาลมีโต๊ะและ 
 เก้าอี้ใช้น่ังเรียน 

 โต๊ะนักเรียน  กว้าง ๔๐๐ มม.  ยาว ๖๐๐ มม.  
 สูง ๖๗๐ มม.  เก้าอี้นักเรียน  กว้าง ๓๗๐ มม.  
 ยาว ๓๘๐ มม. สูง ๓๘๐ มม. จ านวน ๖๐ ชุด/ปี 

12 
 

การศึกษา ครุภัณฑ์ส านักงาน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.-   เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อ  
 ราชการ และใชง้านกิจกรรมของโรงเรียน 
 เทศบาล 

 ชุดรับแขก ๒ ชุด  เป็นโซฟา ๓ ที่น่ัง ๑ ตัว  
 โซฟา ๑ ที่น่ัง ๒ ตัว  โต๊ะกลาง ๑ ตัว 

13 
 

การศึกษา ครุภัณฑ์งานบ้าน 
งานครัว 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.-  เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาลมีโต๊ะและ 
 เก้าอี้น่ังรับประทานอาหาร 

 โต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหาร จ านวน ๑๐ ชุด 

 
14 

เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

19,000.-  เพ่ืออ านวยความสะดวกการดูแลเกาะกลาง 
 ถนนและถนนสายต่างๆ 

 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จ านวน ๒ เครื่อง/ป ี

9,500.- 
(โอนลด 9,500.-) 

 เพ่ืออ านวยความสะดวกการดูแลสวนสาธารณะ  เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จ านวน ๑  
 เครื่อง/ป ี

15 สาธารณสุข ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

27,800.-  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 
 แบบที่ ๑ พร้อมเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด  
 ๑ kVA  จ านวน ๑ ชุด 

16 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.-  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  เครื่องเชื่อม  จ านวน ๑ เครื่อง 

17 สาธารณสุข ครุภัณฑ์โรงงาน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

12,000.- เพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  เครื่องตัดเหล็ก  จ านวน ๑ เครื่อง 

18 สาธารณสุข 
 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

7,700.- เพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน   เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉ ีดหมึก  
  (Inkjet)  จ านวน ๑ เครื่อง 
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แผนงาน ประเภท  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

19 สาธารณสุข ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร ์
หรือการแพทย์ 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

30,000.- เพ่ือใช้ในการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยในภาวะ
ฉุกเฉิน 

 อุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน  จ านวน ๑ ชุด 

20 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภัณฑ์ส ารวจ เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

110,000.-  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
 ส ารวจ 

กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่าวัดมุมได้ละเอียด 
๕ ฟิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ)  จ านวน ๑ กล้อง 

21 อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

ครุภัณฑ์ส ารวจ เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

500,000.-    เพ่ือใช้วัดมุมและวัดระยะในเครื่องเดียวกัน   กล้องส ารวจ Total Station พร้อมอุปกรณ์  จ านวน ๑ ชุด 

22 อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

9,500.- เพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ก่อสร้างและงานซ่อมบ ารงุ 

  แบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ขนาด ๑๕ x ๑๕ x ๑๕ ซม.     
  จ านวน ๓ ลูก  พร้อมเหล็กกระทุ้งแบบเหลี่ยม 

23 สังคมสงเคราะห ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

27,800.-  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล  แบบที่ ๑ 
จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ น้ิว พร้อมเครื่องส ารองไฟฟ้า  
ขนาด ๑ kVA  จ านวน ๑ ชุด/ปี  (เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1) 

24 สังคมสงเคราะห ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

17,000.-  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เครื่องพิมพ์ Multifunction  ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ส ี 
จ านวน ๑ เครื่อง  (เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1) 

25 การพาณิชย์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เงินรายได้ 56,000.-  เพ่ือบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ   เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก 
  อากาศ) ขนาดไม่ต่ ากว่า 24,๐๐๐ บีทียู. พร้อมติดต้ัง  
  จ านวน ๒ เครื่อง  (เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1) 
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การใช้จ่ายงบประมาณ 
เทศบาลต าบลประโคนชัย ได้ด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 จ านวน 76 โครงการ 

งบประมาณ 48,156,788.- บาท (โอนเพิ่ม/ลดงบประมาณแล้ว) ซึ่งได้ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จ านวน 76 โครงการ งบประมาณ 43,373,919.06 บาท  
และเบิกจ่ายงบประมาณ  จ านวน  70  โครงการ  งบประมาณ  38,394,919.06  บาท  

และโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายรายการใหม่ จ านวน 10 โครงการ งบประมาณ 2,494,100.- บาท (โอนเพิ่ม/ลดงบประมาณแล้ว) ซึ่งได้ก่อหนี้ผูกพัน 
/ลงนามในสัญญา จ านวน 10 โครงการ งบประมาณ 2,111,045.- บาท และเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 9 โครงการ งบประมาณ 491,045.- บาท สามารถ
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

 

 
ยุทธศาสตร ์

เทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย โอนตั้งจ่ายรายการใหม ่

โครงการ 
การกอ่หนีผู้กพนั/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบกิจ่าย 
งบประมาณ 

โครงการ 
การกอ่หนีผู้กพนั/ 
ลงนามในสัญญา 

 โครงการ 
การเบกิจ่าย 
งบประมาณ 

๑. ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา  
วัฒนธรรม ประเพณี และ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

22 21,933,248.66 21 20,511,248.66 1 4,000.- 1 4,000.- 

๒. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 6 3,030,000.- 3 840,000.- 1 1,620,000.- - - 
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

2 1,435,470.- 1 190,470.- - - - - 

๔. ด้านสาธารณสุข 4 382,454.- 4 382,454.- 1 320,000.- 1 320,000.- 
๕. ด้านเศรษฐกิจ 2 87,680.- 2 87,680.- - - - - 
๖. ด้านสังคม  12 14,695,568.- 12 14,695,568.- - - - - 
๗. ด้านการเมืองการบริหาร  11 865,868.40 10 743,868.40 1 9,745.- 1 9,745.- 

รวม 59 42,430,289.06 53 37,451,289.06 4 1,953,745.- 3 333,745.- 
ครุภัณฑ์ 17 943,630.- 17 943,630.- 6 157,300.- 6 157,300.- 

รวมทั้งสิ้น 76 43,373,919.06 70 38,394,919.06 10 2,111,045.- 9 491,045.- 
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1. โครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 จ านวน 76 โครงการ งบประมาณ 48,156,788.- บาท (โอนเพิ่ม/ลดงบประมาณแล้ว) ซึ่งได้ก่อหนี้
ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จ านวน 76 โครงการ งบประมาณ 43,373,919.06 บาท และเบิกจ่ายงบประมาณ  
จ านวน  70  โครงการ  งบประมาณ  38,394,919.06  บาท  แยกเป็น 

๑.1 จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง  จ านวน 37 โครงการ งบประมาณ 5,813,832.- บาท  
ซึ่งได้ก่อหนี้ ผูกพัน/ลงนามในสัญญา พร้อมเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 36 โครงการ งบประมาณ 
3,434,307.26 บาท  ได้แก่ 

1) โครงการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังและส่งเสริมการอ่าน 
2) โครงการจัดหาหนังสือและส่ือส่ิงพิมพ์ประจ าหอสมุดเทศบาล 
3) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
4) โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา 
5) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
6) โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 
7) โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 
8) โครงการอัตลักษณ์ประโคนชัย 

    9) โครงการส่งนักกีฬาเทศบาลต าบลประโคนชัยร่วมแข่งขันกีฬา 
   10) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลต าบลประโคนชัย 

11) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
12) โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 
๑3) โครงการสร้างจิตส านึกในการรักษาส่ิงแวดล้อม 
14) โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
15) โครงการอบรมผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาลต าบลประโคนชัย และศึกษา   

ดูงานตลาดสดตัวอย่าง 
16) โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
17) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชมรมกุ้งจ่อมกระยาสารทประโคนชัย 
18) โครงการอบรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลประโคนชัย 
19) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
20) โครงการอบรมและส่งเสริมพัฒนาสตรีเทศบาลต าบลประโคนชัย 
21) โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัว 
22) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
23) โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ 
24) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
25) โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 
26) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์แก่ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 
27) โครงการเวทีประชาคมจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
28) โครงการอบรมกฎหมายท้องถิ่น 
29) โครงการจัดงานวันเทศบาล 
๓0) โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

 



-30- 
 

๓1) โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
32) โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน 
33) โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น 
34) โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
35) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 
36) โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. 
และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามใน

สัญญา  จ านวน  1  โครงการ  งบประมาณ  890,000.- บาท  ได้แก่   
1) โครงการปรับปรุงบ่อกรองทราย 
 

1.๒ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน 17 โครงการ งบประมาณ 8,180,126.- บาท ซึ่ง
ได้ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา พร้อมเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน ๑2 โครงการ งบประมาณ 3,035,126.-  
บาท  ได้แก่ 

๑) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
2) โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 
3) โครงการจัดงานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย 

    4) โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาอ าเภอประโคนชัย 
5) โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน 
6) โครงการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน 

    7) โครงการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 
8) โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ า,บ่อพัก ซอยแสนสุข หมู่ท่ี ๗ 
9) โครงการปรับปรุงฝาบ่อพัก คสล. ถนนหน้าวัดแจ้ง จากสามแยกหน้าโรงเรียน  

วัดแจ้ง ถึงส่ีแยกประโคนชัย-บ้านกรวด 
10) โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ า , บ่อพัก ซอยบ้านนางร าพึง   

จุ้ยประโคน (หมู่ท่ี ๓ ชุมชนตาเจรือม) 
11) โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลประโคนชัย 
12) โครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชน 
และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามใน

สัญญา  จ านวน  5  โครงการ  งบประมาณ  4,089,000.- บาท  ได้แก่   
    1) โครงการปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์หนองระแซซัน 

2) โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. และรางระบายน้ า คสล. ซอยริมบึง 
3) โครงการกอ่สร้างและปรับปรุงถนน คสล.ท่อระบายน้ า,บ่อพักซอยราษฎร์พัฒนา 
4) โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ห้องสุขาและระบบระบายน้ าในอุทยานน้ า

หนองระแซซัน 
5) โครงการติดต้ังท่อธารประปาดับเพลิง 
 

(ยังไม่ ไ ด้ก่อหนี้ ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จ านวน  1 โครงการ งบประมาณ  
1,697,000.- บาท ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตพร้อมไหล่ทาง ท่อ คสล. บ่อพัก 
ซอยประชาร่วมใจ หมู่ท่ี ๗  ถนนประโคนชัย-สวายสอ) 
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ครุภัณฑ์ จ านวน 17 โครงการ งบประมาณ 1,027,500.- บาท ซึ่งได้ก่อหนี้ผูกพัน 

/ลงนามในสัญญา  และเบิกจ่ายงบประมาณ  943,630.- บาท  ได้แก ่
1) โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน  ขนาดไม่ต่ ากว่า 

๒๔,๐๐๐ บีทียู. พร้อมติดต้ัง 
2) โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก(Inkjet) (กองวิชาการ) 
3) โครงการจัดซื้อหัวฉีดน้ าดับเพลิงแบบปรับระดับการไหลของน้ า 
4) โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ ๙ 
5) โครงการจัดซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ แบบตัวเด่ียว 
6) โครงการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน 
7) โครงการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหาร   
8) โครงการจัดซื้อชุดรับแขก 
9) โครงการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ท างานผู้อ านวยการและครู 
10) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี ๑ จอภาพ

ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว พร้อมเครื่องส ารองไฟฟ้า (กองสาธารณสุขฯ) 
11) โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก(Inkjet) (กองสาธารณสุขฯ) 
12) โครงการจัดซื้อเครื่องเช่ือม 
13) โครงการจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก 
14) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน 
15) โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 
16) โครงการจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ พร้อมเหล็กกระทุ้งแบบเหล่ียม 

    17) โครงการจัดซื้อกล้องส ารวจ Total Station พร้อมอุปกรณ์   
 

1.๓ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปแบบมีวัตถุประสงค์  จ านวน 5 โครงการ งบประมาณ 
33,135,33๐.- บาท ซึ่งได้ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ 25,3๑8,733.40 บาท  
ได้แก่ 
   ๑) โครงการจัดหาอาหารกลางวัน 

๒) โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม) 
3) โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน 
4) โครงการสนับสนุนการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
5) โครงการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ 

 
2. โครงการที่ไม่ได้บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 (ต้ังจ่ายรายการใหม่) จ านวน 10 โครงการ งบประมาณ 2,494,100.- บาท (โอนเพิ่ม/ลด
งบประมาณแล้ว) ซึ่งได้ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จ านวน 10 โครงการ งบประมาณ 2,111,045.- บาท 
และเบิกจ่ายงบประมาณ  จ านวน 9 โครงการ  งบประมาณ 491,045.- บาท  แยกเป็น 

2.๑ จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง  จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 12,000.- บาท ซึ่งได้
ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ  9,745.- บาท  ได้แก ่
   1) โครงการอบรมผลประโยชน์ทับซ้อน 
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   ครุภัณฑ์ จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 56,000.- บาท ซึ่งได้ก่อหนี้ผูกพัน/    
ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ  55,600.- บาท  ได้แก่ 

1) โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาดไม่ต่ ากว่า 
๒๔,๐๐๐ บีทียู. พร้อมติดต้ัง  (กองการประปา) 

๒.2 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 2,324,000.- บาท ซึ่งได้
ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา พร้อมเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 324,000.- บาท  
ได้แก่ 
   1) โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชนแห่งจังหวัดบุรีรัมย์ 
   2) โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

และโครงการท่ีได้ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา (ยกเลิกสัญญา) จ านวน 1 โครงการ 
งบประมาณ  1,620,000.- บาท  ได้แก ่  

1) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตถนนหน้าโรงผลิตน้ าประปา
เทศบาลต าบลประโคนชัย จากทางหลวงแผ่นดิน ทล.219  ถึงทางหลวงแผ่นดิน ทล.2208 
   ครุภัณฑ์ จ านวน 5 โครงการ งบประมาณ 102,100.- บาท ซึ่งได้ก่อหนี้ผูกพัน/   
ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ  101,700.- บาท  ได้แก ่

1) โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือLEDสี (กองสวัสดิการฯ) 
2) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี ๑ จอภาพขนาด

ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว พร้อมเครื่องส ารองไฟฟ้า (กองสวัสดิการสังคม) 
3) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2 จอภาพขนาด

ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว พร้อมเครื่องส ารองไฟฟ้า (กองคลัง) 
4) โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ ความละเอียดไม่

น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล   
5) โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 

๑ (27 หน้า/นาที)   
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รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลประโคนชัย  ท่ีมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  มีดังนี้ 
 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา 

งบประมาณ งบประมาณ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา วันที่ 

เซ็นสัญญา 
 ระยะเวลาการ 
 ด าเนนิงาน

(วัน) 
1. ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และ    
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 1.จัดหาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ 
 ประจ าหอสมุดเทศบาล 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

๑๐๐,๐๐๐.- 42,360.- นางพิมพ์สุภา  กิตตีวีรวงศ์ 
 

๐๑/๑๐/๒๕60 365 

 56,365.15 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

21/04/2561 5 

2.  2. จัดหาอาหารกลางวัน เงินอุดหนุน
ทั่วไปแบบมี
วัตถุประสงค์ 

๑๑,872,๐๐๐.- 1,258,๐๐๐.- โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย  
(ภาคเรียนที่  ๒/๒๕60) 

๐๑/๑๑/๒๕60 5๐ 

 1,๒58,78๐.- โรงเรียนประโคนชัยวิทยา  
(ภาคเรียนที่  ๒/๒๕60) 

๐๑/๑๑/๒๕60 5๐ 

 309,๐๐๐.- โรงเรียนวัดแจ้งฯ  
(ภาคเรียนที่  ๒/๒๕60) 

๐๑/๑๑/๒๕60 5๐ 

 1,255,๐๐๐.- โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย  
(ภาคเรียนที่  ๒/๒๕60) 

17/01/2561 5๐ 

 1,๒57,28๐.- โรงเรียนประโคนชัยวิทยา  
(ภาคเรียนที่  ๒/๒๕60) 

17/01/2561 5๐ 

 309,๐๐๐.- โรงเรียนวัดแจ้งฯ  
(ภาคเรียนที่  ๒/๒๕60) 

17/01/2561 5๐ 

 1,255,000.- โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 
(ภาคเรียนที่ 1/2561) 

16/05/2561 50 

 1,261,000.- โรงเรียนประโคนชัยวิทยา  
(ภาคเรียนที่ 1/2561) 

16/05/2561 50 

 287,000.- โรงเรียนวัดแจ้งฯ  
(ภาคเรียนที่ 1/2561) 

16/05/2561 50 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ งบประมาณ 

วงเงิน 
ตามสัญญา 

คู่สัญญา วันที่ 
เซ็นสัญญา 

 ระยะเวลาการ 
 ด าเนนิงาน

(วัน) 
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และ    
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 1,264,000.- โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย  
(ภาคเรียนที่ 1/2561) 

25/07/2561 49 

 1,247,000.- โรงเรียนประโคนชัยวิทยา  
(ภาคเรียนที่ 1/2561) 

25/07/2561 49 

 286,000.- โรงเรียนวัดแจ้งฯ  
(ภาคเรียนที่ 1/2561) 

25/07/2561 49 

3.  3. จัดหาอาหารเสริม(นม) เงินอุดหนุน
ทั่วไปแบบมี
วัตถุประสงค์ 

๕,78๖,๙3๐.- ๑,๙๘7,16๐.- วิทยาลัยเกษตรฯ บุรีรัมย์  
(ภาคเรียนที่  ๒/๒๕60  
สัญญาเลขที่  ๑/๒๕๖1) 

๐๑/๑๑/๒๕60 ๑๐๐ 

 70๘,492.- วิทยาลัยเกษตรฯ บุรีรัมย์  
(ปิดภาคเรียนที่  ๒/๒๕60  
สัญญาเลขที่  ๑/๒๕๖1) 

01/๐4/๒๕๖1 ๓๐ 

 1,995,876.70 วิทยาลัยเกษตรฯ บุรีรัมย์  
(ภาคเรียนที่ 1/2561  
สัญญาเลขที่ 2/2561) 

16/05/2561 99 

 735,744.70 วิทยาลัยเกษตรฯ บุรีรัมย์  
(ปิดภาคเรียนที่ 1/2561  
สัญญาเลขที่ 2/2561) 

01/10/2561 31 

4.  4. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ  
 บริหารสถานศึกษา 
 (รร.เทศบาลต าบลประโคนชัย) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 ๑,743,๑26.- 
(โอนเพ่ิม 

109,956.-) 

๑8๗,๐๐๐.- ค่าอาหารกลางวัน  
 (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕60) 

๐1/๑๑/๒๕60 50 

 22,310.- ค่าอุปกรณ์การเรียน  
(ภาคเรียนที่ 2/2560) 

๒๔/11/๒๕๖๐ ๑ 

 ๑๗2,25๐.- ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 
(ภาคเรียนที่ ๒/๒๕60) 

24/๑๑/๒๕60 ๑ 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา วันที่ 

เซ็นสัญญา 
 ระยะเวลาการ 

 ด าเนนิงาน(วัน) 
4. ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และ    
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 ๒๐,๐๐๐.-   ค่าปรับปรงุหลักสูตรสถานศึกษา  
(ภาคเรียนที่ 2/2560) 

๒๔/11/๒๕๖๐ ๑ 

 ๔1,155.- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
(ภาคเรียนที่ 2/2560) 

๒๔/11/๒๕60 ๑ 

 5๐,๐๐๐.- คา่ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน 
ในสถานศึกษา (ภาคเรียนที่ 2/2560) 

01/12/๒๕๖๐ ๑ 

 ๒1,๐๐๐.- ค่ารณรงค์ป้องกันยาเสพติด 
ในสถานศึกษา (ภาคเรียนที่ 2/2560) 

01/12/๒๕๖๐ ๑ 

 ๑8๗,๐๐๐.- ค่าอาหารกลางวัน (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕60) 17/0๑/๒๕61 50 
 100,000.- ค่าพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 13/02/2561 1 
 5๐,๐๐๐.- ค่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  13/02/2561 1 
 7,200.- ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 13/02/2561 1 
 187,000.- คู่สัญญาของอาหารกลางวัน  

(ภาคเรียนที่ 1/2561) 
16/05/2561 50 

 36,000.- คู่สัญญาของอาหารกลางวัน (ภาคเรียนที่ 
1/2561)  (เทศบาลสมทบ) 

16/05/2561 50 

 9,600.- คู่สัญญาของค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต 
โรงเรียน (เม.ย.-มิ.ย.) 

07/06/2561 1 

 28,143.- ค่าหนังสือเรียน (ปีการศึกษา 2561) 15/06/2561 1 
 41,646.- คู่สัญญาของค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน (ภาคเรียนที่ 1/2561) 
23/07/2561 1 

 60,172.- คู่สัญญาของค่าเครื่องแบบนักเรียน  
(ภาคเรียนที่ 1/2561) 

23/07/2561 1 

 22,710.- คู่สัญญาของค่าอุปกรณ์การเรียน  
(ภาคเรียนที่ 1/2561) 

23/07/2561 1 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา วันที่ 

เซ็นสัญญา 
 ระยะเวลาการ 

 ด าเนนิงาน(วัน) 
4. ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และ    
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 222,000.- คู่สัญญาของอาหารกลางวัน  
(ภาคเรียนที่ 1/2561) 

25/07/2561 50 

 155,450.- คู่สัญญาของค่าจัดการเรียนการสอน 
รายหัว (ภาคเรียนที่ 1/2561) 

02/08/2561 1 

 19,200.- คู่สัญญาของค่าจัดการเรียนการสอน 
รายหัว (ภาคเรียนที่ 1/2561) 

07/09/2561 1 

 3,866.- คู่สัญญาของค่ากิจกรรมพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียน (ภาคเรียนที่1/2561) 

21/09/2561 1 

 1,546.- คู่สัญญาของค่าเครื่องแบบนักเรียน  
(ภาคเรียนที่ 1/2561) 

21/09/2561 1 

 2,450.- คู่สัญญาของค่าอุปกรณ์การเรียน  
(ภาคเรียนที่ 1/2561) 

21/09/2561 1 

 28,596.- ค่าหนังสือเรียน (ปีการศึกษา 2561) 21/09/2561 1 

 
17,832.- คู่สัญญาของค่าจัดการเรียนการสอน 

รายหัว (ภาคเรียนที่ 1/2561) 
21/09/2561 1 

5.   5. จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝัง 
 และส่งเสริมการอ่าน 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

8๒,๐๐๐.- 15,๐1๐.- คู่สัญญาของกิจกรรมแข่งขัน 
คณิตศาสตร์คิดสนุก 

๒0/๐๑/๒๕๖1 ๑ 

 12,66๐.- คู่สัญญาของการแข่งขันตอบปัญหา 
ภาษาไทย 

10/๐๒/๒๕๖1 ๑ 

 12,66๐.- คู่สัญญาของการแข่งขันตอบปัญหา 
วิทยาศาสตร์ 

03/๐3/๒๕๖1 ๑ 

 11,230.- คู่สัญญาของการแข่งขันตอบปัญหา 
ภาษาอังกฤษ 

14/๐7/๒๕๖1 1 

 13,310.- คู่สัญญาของการประกวดวาดภาพ 
ระบายสี 

11/๐8/๒๕๖1 1 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา วันที่ 

เซ็นสัญญา 
 ระยะเวลาการ 

 ด าเนนิงาน(วัน) 
6. ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และ    
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

6. สนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจน  
(เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,000.- 500.- ด.ญ.วิรัญญา ภูมิประโคน  
ชั้น ป.1 (ภาคเรียนที่ 2/2560) 

24/11/2560 1 

 500.- ด.ญ.วิรัญญา ภูมิประโคน  
ชั้น ป.2 (ภาคเรียนที่ 1/2561) 

07/09/2561 1 

7. 7. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ รายได้ 
จัดเก็บเอง 

120,000.- 118,626.- คู่สัญญาของกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

13/01/2561 1 

8.  8. ส่งนักกีฬาเทศบาลต าบล  
 ประโคนชัยร่วมแข่งขันกีฬา 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

196,๐๐๐.- 
(โอนลด 

4,000.-) 

168,290.- คู่สัญญาการแข่งขันกีฬาชิงถ้วย 
พระราชทานสมเด็จพระเทพฯ  
ประโคนชัยเกมส ์  

๒๐/๐๓/๒๕๖1 ๑๔ 

9.   9. แข่งขันกีฬาสีภายใน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๑๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 15/11/๒๕๖๐ ๑ 

 30,000.- โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 28/06/2561 1 
 30,000.- โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 04/07/2561 1 
 20,000.-  โรงเรียนวัดแจ้ง(เศียรคุรรุาษฎร์บ ารงุ) 21/09/2561 1 

10.  ๑0. ส่งเสริมการแข่งขันกีฬา   
 อ าเภอประโคนชัย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

3๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.-   ที่ท าการปกครองอ าเภอประโคนชัย  
  (การแข่งขันกีฬาชิงถ้วยพระราชทาน 
  สมเด็จพระเทพฯ ประโคนชัยเกมส์) 

๒0/๐๓/๒๕๖1 ๑4 

11.  11. จัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล  
 ต าบลประโคนชัย 

รายได้ 
จดัเก็บเอง 

๓6๐,๐๐๐.- 
 

119,๙๗2.- คู่สัญญาของการแข่งขันกีฬา 
ฟุตซอลเทศบาลต้านยาเสพติด 

05/๐1/๒๕๖1 ๑0 

 39,980.- คู่สัญญาของการแข่งขันกีฬาเซปัค
ตะกร้อ เทศบาลต้านยาเสพติด 

22/02/2561 4 

 39,998.- คู่สัญญาของการแข่งขันกีฬา 
เปตองตลุงคัพ 

10/03/2561 2 

 119,641.- คู่สัญญาของการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ประเพณี 7 คน หนองระแซซันคัพ 

03/04/2561 9 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา วันที่ 

เซ็นสัญญา 
 ระยะเวลาการ 

 ด าเนนิงาน(วัน) 
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และ    
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 ๔๐,๐๐๐.- คู่สัญญาของการแข่งขันกีฬา 
บาสเกตบอล 

11/11/๒๕๖๐ ๖ 

12.  12. การแข่งขันกีฬานักเรียน  
 นักศึกษาและเยาวชนแห่งจังหวัด 
 บุรีรัมย์ (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

4,000.- 4,000.- ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
บุรีรัมย์ 

13/06/2561 1 

13. 13. ปรับปรุงสนามกีฬา
อเนกประสงค์หนองระแซซัน 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

1,992,000.- 1,422,000.- 
(กันเงิน) 

บ.พรีเทค(ประเทศไทย) จ ากัด  
(เลขที่สัญญา 11/2561) 

25/09/2561 140 

14.  14. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา รายได้ 
จัดเก็บเอง 

4๐,๐๐๐.- 
 

5,๘8๐.- คู่สัญญาของกิจกรรมตักบาตร 
เทโววันออกพรรษา 

06/๑๐/๒๕60 ๑ 

 4,8๐๐.- คู่สัญญาของกิจกรรมตักบาตร 
วันข้ึนปีใหม่ 

๐๑/๐๑/๒๕๖1 ๑ 

 5,๘22.- คู่สัญญาของกิจกรรมเวียนเทียน 
วันมาฆบูชา 

0๑/๐3/๒๕๖1 ๑ 

 5,678.- คู่สัญญาของกิจกรรมเวียนเทียน  
วันวิสาขบูชา 

29/05/2561 1 

15. 15. จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท
พระภิกษุ สามเณร และบวชศลี 
จาริณีภาคฤดูร้อน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

60,000.- 60,000.- วัดกลาง อ.ประโคนชัย 01/04/2561 10 

16. 16. จัดงานเทศกาลข้าวมะลิหอม  
ปลาจ่อมกุ้งชมทุง่นกประโคนชัย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.- 30,000.- ที่ท าการปกครองอ าเภอประ
โคนชัย 

28/12/2560 3 

17. ๑7. จัดงานประเพณีลอยกระทง รายได้ 
จัดเก็บเอง 

18๐,๐๐๐.- 172,506.88 คู่สัญญาของกิจกรรมงาน
ประเพณีลอยกระทง 

03/๑๑/๒๕60 ๑ 

18. 18.จัดงานประเพณีข้ึนเขาพนมรุ้ง เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ที่ท าการปกครอง จ.บรุีรัมย์ 30/๐๓/๒๕๖1 ๓ 

19. 19. จัดงานประเพณีสงกรานต์ รายได้ 
จัดเก็บเอง 

129,617.- 
(โอนลด 

20,383.-) 

129,042.- คู่สัญญาของกิจกรรมงาน
ประเพณีสงกรานต์ 

13/04/2561 1 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ งบประมาณ 

วงเงิน 
ตามสัญญา 

คู่สัญญา วันที่ 
เซ็นสัญญา 

 ระยะเวลาการ 
 ด าเนนิงาน

(วัน) 
20. ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านการศึกษา กีฬา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และ    
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

20.จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา รายได้ 
จัดเก็บเอง 

521,260.- 
(โอนลด 

178,740.-) 

489,026.73 คู่สัญญาของกิจกรรมงานประเพณี
แห่เทียนพรรษา 

28/07/2560 1 

21. 21. อัตลักษณ์ประโคนชัย รายได้ 
จัดเก็บเอง 

40,000.- 39,998.- คู่สัญญาของกิจกรรมถ่ายภาพ 
“มหัศจรรย์เทียนพรรษา ล้ าค่า 
อัตลักษณ์ประโคนชัย” 

23/07/2561 5 

22. 22. จัดงานเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพระมหากษัตริย์ และ 
พระบรมวงศานุวงศ ์

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

150,000.- 
(โอนเพ่ิม 

50,000.-) 

140,336.- คู่สัญญาของการจัดงานเฉลิม 
พระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย 
วรางกูร 

01/07/2561 31 

23. 23. วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

100,000.- 98,597.50 คู่สัญญาของกิจกรรมวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 

01/08/2561 31 

24. ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า , บ่อพัก ซอยแสนสุข 
หมู่ที่ 7 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.- 300,000.- นายเพลือน หมั่นตลุง  
(เลขทีส่ัญญา  1/2561) 

28/02/2561 150 

25. 2. ก่อสร้างถนน คสล. พร้อม 
ท่อระบายน้ า , บ่อพัก ซอยบ้าน
นางร าพึง จุ้ยประโคน  
(หมู่ที่ 3 ชุมชนตาเจรือม)  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000.- 134,000.- นายเพลือน หมั่นตลุง  
(เลขทีส่ัญญา  2/2561) 

28/02/2561 120 

26. 3.ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีตถนนหน้าโรงผลิตน้ าประปา
เทศบาลต าบลประโคนชัย จาก 
ทางหลวงแผ่นดิน ทล.219  ถึง 
ทางหลวงแผ่นดิน ทล.2208 
(เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

2,000,000.- 1,620,000.- 
 

หจก.ศิริเรืองสิน  
(ยกเลิกสัญญาเลขที่  4/2561) 

20/03/2561 75 



-40- 
 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ งบประมาณ 

วงเงิน 
ตามสัญญา 

คู่สัญญา วันที่ 
เซ็นสัญญา 

 ระยะเวลาการ  
 ด าเนนิงาน(วัน) 

27. ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

4. ปรับปรุงฝาบ่อพัก คสล.ถนนหน้า
วัดแจ้ง จากสามแยกหน้าโรงเรียนวัด
แจ้ง ถึงสี่แยกประโคนชัย-บ้านกรวด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

410,000.- 406,000.- นายวิชัย ทีอุปมา  
(เลขทีส่ัญญา  5/2561) 

01/05/2561 90 

28. 5. ก่อสร้างและปรับปรงุถนน คสล.
ท่อระบายน้ า , บ่อพัก ซอยราษฎร์
พัฒนา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

901,000.- 790,000.- 
(กันเงิน) 

บ.ก่อสร้างสิบทิศ จ ากัด  
(เลขที่สัญญา  7/2561 

25/08/2561 200 

29. 6. ปรับปรุงบ่อกรองทราย รายได้ 
จัดเก็บเอง 

2,000,000.- 890,000.- 
(กันเงิน) 

หจก.นันทพงศ์ คอนกรีต 
(เลขทีส่ัญญา  9/2561) 

21/09/2561 90 

30. 7. ปรับปรุงผิวจราจร คสล. และ 
รางระบายน้ า คสล. ซอยริมบงึ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

538,000.- 510,000.- 
(กันเงิน) 

บุรีรัมย์กิจอนันต์  
(เลขที่สัญญา  10/2561) 

25/09/2561 175 

31. 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

1. ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค ์
ห้องสุขา และระบบระบายน้ า 
ในอุทยานน้ าหนองระแซซัน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,500,000.- 1,245,000.- 
(กันเงิน) 

หจก.มหากิจสุรินทร ์ 
(เลขที่สัญญา  8/2561) 

25/08/2561 240 

32. 2. สร้างจิตส านึกในการรักษา
สิ่งแวดล้อม 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

240,000.- 
(โอนเพ่ิม 

90,000.-) 

425.- คู่สัญญาของการจัดกิจกรรม
ท้องถ่ินอาสาปลูกป่าเฉลิม 
พระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า 
รักษ์น้ า 

18/07/2561 
1 
 
 

 190,045.- คู่สัญญาของการจัดอบรมและ
ศึกษาดูงานการจัดการขยะ  
จ.ระยอง 

17/09/2561 3 

33. ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านสาธารณสุข 

 ๑. สนับสนุนกองทุนหลักประกัน  
 สุขภาพเทศบาลต าบลประโคนชัย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๒๔๐,๐๐๐.- ๒๔๐,๐๐๐.- กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

30/๐1/๒๕๖1 ๑ 

34.  2. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร   
 สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

20,000.- 
(โอนลด 

20,000.-) 

19,279.-   อสม.เทศบาลต าบลประโคนชัย 02/02/2561 1 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ งบประมาณ 

วงเงิน 
ตามสัญญา 

คู่สัญญา วันที่ 
เซ็นสัญญา 

 ระยะเวลาการ 
ด าเนนิงาน(วัน) 

35. ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านสาธารณสุข 

3. พัฒนางานสาธารณสุข 
มูลฐานในชุมชน 

 เงินอุดหนุนแบบ 
มีวัตถุประสงค์ 

120,000.- 120,000.- อสม.เทศบาลต าบลประโคนชัย  
16 ชุมชนๆ ละ 7,500 บาท 

29/08/2561 1 

36. 4.พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
(เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

320,000.- 320,000.- อสม.เทศบาลต าบลประโคนชัย  
16 ชุมชนๆ ละ 20,000 บาท 

07/09/2561 1 

37. 5. อบรมผู้ประกอบการในตลาดสด
เทศบาลต าบลประโคนชัย และ 
ศึกษาดูงานตลาดสดตัวอย่าง 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

5,000.- 
(โอนลด 

295,000.-) 

3,175.- คู่สัญญาของการจัดอบรม 
ผู้ประกอบการในตลาดสดฯ 

12/09/2561 1 

38. 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจ 

1. อบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชน 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

55,200.- 
(โอนลด 

14,800.-) 

24,800.- 
คู่สัญญาของการจัดอบรมการ 
ท าน้ ายาขนมจีน 

09/08/2561 1 

 8,160.- คู่สัญญาของการจัดอบรมการ 
เย็บกระเป๋าผ้า 

05/09/2561 1 

39. 2. อบรมพัฒนาศักยภาพชมรม 
กุ้งจ่อมกระยาสารทประโคนชัย 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

80,000.- 
(โอนเพ่ิม 

30,000.-) 

54,720.- คู่สัญญาของการจัดอบรม และ 
ศึกษาดูงาน จ.ตราด 

10/09/2561 3 

40. ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

1.สนับสนุนสวัสดิการทางสังคม 
ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ  
(เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1) 

  เงินอุดหนุนแบบ 
   มีวัตถุประสงค ์

3,246,000.- 2,868,000.- ผู้พิการในเขตเทศบาลต าบล 
ประโคนชัย 

01/10/2560 365 

41. 2. สนับสนุนการสร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ  
(เพ่ิมเติม ฉบับที ่1) 

เงินอุดหนุนแบบ 
มีวัตถุประสงค์ 

12,110,400.- 11,250,400.- ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบล
ประโคนชัย 

01/10/2560 365 

42. 3. จัดหารายได้เพ่ือจัดกิจกรรม 
สาธารณกุศลและใหค้วามช่วยเหลือ
ประชาชน 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

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

23/11/๒๕๖0 ๑ 

43. 4.อบรมพัฒนาศักยภาพคณะท างาน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

10,000.- 7,780.-  คณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัว 
 ในชุมชนเทศบาลต าบลประโคนชัย 

30/03/2561 1 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา วันที่ 

เซ็นสัญญา 
 ระยะเวลาการ 
ด าเนนิงาน(วัน) 

44. ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

5. พัฒนาบทบาทสตรีและสร้าง 
ความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัว 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

9,290.- 
(โอนลด 

40,710.-) 

9,290.-  กลุ่มสตรีเทศบาลต าบลประโคนชัย 08/03/2561 1 

45. 6. อบรมให้ความรู้เก่ียวกับสิทธิ
ประโยชน์แก่ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

15,500.- 
(โอนลด 

4,500.-) 

15,500.- คู่สัญญาของการจัดอบรมให้ ความรู้
ฯแก่ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 

31/01/2561 1 

46. 7. จัดงานวันผู้สูงอายุ รายได้ 
จัดเก็บเอง 

9,950.- 
(โอนลด 

40,050.-) 

8,515.- คู่สัญญาของกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 12/04/2561 2 

47. 8. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

195,000.- 
(โอนเพ่ิม 

45,000.-) 

193,490.- คู่สัญญาของการจัดอบรม และ
ศึกษาดูงาน จ.กาญจนบุรี 

22/05/2561 3 

48. 9. อบรมและส่งเสริมพัฒนาสตรี
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

100,000.- 98,100.- คู่สัญญาของการจัดอบรม และ
ศึกษาดูงาน จ.กาญจนบุรี 

24/05/2561 3 

49. 10. อบรมสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

120,000.- 119,600.- คู่สัญญาของการจัดอบรม และ
ศึกษาดูงาน จ.ระยอง 

15/06/2561 3 

50. 11. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

80,000.- 77,893.- คู่สัญญาของการจัดกิจกรรม
รณรงค์ฯ 

26/06/2561 1 

51. 12. สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส รายได้ 
จัดเก็บเอง 

30,000.- 
(โอนลด 

20,000.-) 

27,000.- มอบเงินสงเคราะหผ์ู้ด้อยโอกาส 
9 ราย 

12/09/2561 1 

52. ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร 

  1. เวทีประชาคมจัดท าแผนพัฒนา 
 เทศบาล 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

๓๕,๐๐๐.- 
 

๑0,๔5๕.- คู่สัญญาของการจัดเวทีประชาคม 
ระดับต าบล  (แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
สี่ปี ๒๕61 - ๒๕64 เพ่ิมเติม  
ฉบับที่ 1) 

2๗/๑๐/๒๕60 1 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา วันที่ 

เซ็นสัญญา 
 ระยะเวลาการ 
ด าเนนิงาน(วัน) 

 ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร 

 7,150.- คู่สัญญาของการจัดเวทีประชาคม
ระดับต าบล (แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
สี่ปี ๒๕61 - ๒๕64 เพ่ิมเติม 
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2) 

26/04/2561 1 

53. 2. ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

114,2๐๐.- 
(โอนลด 

35,800.-) 

83,077.- น.ส.ดรุณี บุญศรีทา  
(ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก) 

๐๑/๑๐/๒๕60 304 

54. 3. อบรมกฎหมายท้องถ่ิน รายได้ 
จัดเก็บเอง 

20,000.- 19,506.- นักเรียนระดับ ม.ปลาย โรงเรียน  
ประโคนชัยพิทยาคม และ
โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 

16/02/2561 1 

55. 4. อบรมผลประโยชน์ทับซ้อน 
(เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1) 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

12,000.- 9,745.- บุคลากรเทศบาลต าบล 
ประโคนชัย 

19/03/2561 1 

56. 5. จัดกิจกรรมวัน อปพร. รายได้ 
จัดเก็บเอง 

5,000.- 
(โอนลด 

10,000.-) 

3,000.- คู่สัญญาของกิจกรรมวัน อปพร. 22/03/2561 1 

57. 6. ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

8,956.- 
(โอนลด 

31,044.-) 

5,๔56.- คู่สัญญาของกิจกรรมช่วงเทศกาล
ข้ึนปีใหม่ 

๒8/๑๒/๒๕60 ๗ 

 3,500.- คู่สัญญาของกิจกรรมช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

11/04/2561 7 

58. 7. จัดงานวันเทศบาล รายได้ 
จัดเก็บเอง 

24,920.- 
(โอนลด 

5,080.-) 

24,920.- คู่สัญญาของกิจกรรมวันเทศบาล 24/04/2561 1 

59. 8. อบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

230,825.- 
(โอนลด 

89,175.-) 

230,825.- คู่สัญญาของการจัดอบรมและ
ศึกษาดูงานจังหวัดชลบุร ี

21/06/2561 3 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา วันที่ 

เซ็นสัญญา 
 ระยะเวลาการ 
ด าเนนิงาน(วัน) 

60. ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร 

9. อบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

300,000.- 298,795.- คู่สัญญาของการอบรมและศึกษา
ดูงาน จ.จันทบุรี 

15/08/2561 3 

61. 10. ฝึกอบรมการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

46,114.- 
(โอนลด 

3,886.-) 

42,054.40 คู่สัญญาของการฝึกอบรมป้องกัน
และระงับอัคคีภัยเบื้องต้น 

22/08/2561 1 

62. 11. ฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

40,000.- 15,130.- คู่สัญญาของการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและระงับอัคคีภัย 

30/08/2561 1 

63. 12. ติดต้ังท่อธารประปาดับเพลิง เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

125,000.- 122,000.- 
(กันเงิน) 

นายวิชัย ทีอุปมา  
(เลขที่สัญญา 12/2561) 

27/09/2561 30 
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รายละเอียดครุภัณฑ์ในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลประโคนชัย  ท่ีมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  มีดังนี้ 
 

แผนงาน ประเภท  ผลผลติ 
 แหล่งที่มา 

 งบประมาณ 
งบประมาณ 

วงเงิน 
ตามสัญญา 

คู่สัญญา วันที่ 
เซ็นสัญญา 

 ระยะเวลาการ 
ด าเนนิงาน(วัน) 

1 บริหารงานทั่วไป  ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด
แขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู. 
พร้อมติดต้ัง จ านวน ๒ เครื่อง/ปี 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

64,800.- 60,000.- ร้านธงชัยแอร์ 
เลขที่สัญญา 
168/2561 

12/06/2561 5 

2 บริหารงานทั่วไป  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน 
ประมวลผล แบบที่ 2 จอภาพขนาด 
ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว พร้อมเครื่องส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด 1kVA จ านวน 1 ชุด/ปี  
(เพ่ิมเติม  ฉบับที่1) 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

35,800.- 35,600.- ร้านฟูม ไอที 
คอมพิวเตอร์ 
เซอร์วิส    
เลขทีส่ัญญา 
147/2561 

15/05/2561 5 

3 บริหารงานทั่วไป  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction  แบบ 
ฉีดหมึก (Inkjet)  จ านวน ๑ เครื่อง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

7,700.- 7,600.- หจก.ธงชัย โอ
เอ เซลล์ แอนด์ 
เซอร์วิส 
เลขที่สัญญา 
148/2561 

16/05/2561 5 

4 บริหารงานทั่วไป  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED 
ขาวด า  ชนิด Network  แบบที่ ๑ 
(27 หน้า/นาที)  จ านวน 1 เครื่อง 
(เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 2) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

7,900.- 7,900.- ร้านเอ็ม แอนด์ 
เอ็ม ซัพพลาย 
เลขที่สัญญา 
253/2561 

07/09/2561 5 

5 บริหารงานทั่วไป  ครุภัณฑ์โฆษณาและ 
 เผยแพร่ 

กล้องถ่ายภาพน่ิงระบบดิจิตอล พร้อม 
อุปกรณ์ ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 
ล้านพิกเซล  จ านวน 1 ตัว 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

13,600.- 13,600.- หจก.ธงชัย โอเอ 
เซลล์ แอนด์ 
เซอร์วิส   
เลขที่สัญญา 
272/2561 

17/09/2561 5 

6 การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง  หัวฉีดน้ าดับเพลิงแบบปรับระดับการ 
 ไหลของน้ าได้  จ านวน ๒ ชุด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

40,000.- 39,400.- ธนัญญา  
เอ็นเตอร์ไพรส์ 
เลขที่สัญญา 
188/2561 

29/06/2561 5 
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แผนงาน ประเภท  ผลผลติ 

 แหล่งที่มา 
 งบประมาณ 

 งบประมาณ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา วันที่ 

เซ็นสัญญา 
 ระยะเวลาการ 
ด าเนนิงาน(วัน) 

7 การศึกษา  ครุภัณฑ์การศึกษา 
 

โต๊ะนักเรียน กว้าง ๔๐๐ มม. ยาว ๖๐๐ 
มม. สูง ๖๗๐ มม. เก้าอี้นักเรียน กว้าง 
๓๗๐ มม. ยาว ๓๘๐ มม. สูง ๓๘๐ มม. 
จ านวน ๖๐ ชุด/ปี 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

95,000.- 94,800.-  ร้านเอกภัณฑ์ 
 ลิฟว่ิง เซ็นเตอร์ 
 เลขที่สัญญา 
 151/2561 

18/05/2561 5 

8 การศึกษา  ครุภัณฑ์ส านักงาน  เก้าอี้เลคเชอร์  แบบตัวเด่ียว  จ านวน 
๕๐ ตัว/ปี 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.- 39,000.- ร้านเอกภัณฑ์ 
เฟอร์นิเจอร์ 
เลขทีส่ัญญา 
18/2561 

09/01/2561 5 

9 การศึกษา  ครุภัณฑ์งานบ้าน 
 งานครัว 

โต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหาร   
จ านวน ๑๐ ชุด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.- 37,000.-  ร้านเอกภัณฑ์ 
 เฟอร์นิเจอร์ 
 เลขที่สัญญา  
 150/2561 

16/05/2561 5 

10 การศึกษา  ครุภัณฑ์ส านักงาน ชุดรับแขก ๒ ชดุ  เป็นโซฟา ๓ ที่น่ัง ๑ 
ตัว  โซฟา ๑ ที่น่ัง ๒ ตัว  โต๊ะกลาง ๑ 
ตัว 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.- 50,000.-  ร้านเอกภัณฑ์ 
 ลิฟว่ิง เซ็นเตอร์ 
 เลขที่สัญญา 
 32/2561 

12/03/2561 5 

11 การศึกษา  ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะ-เก้าอี้ท างานของผู้อ านวยการและ
ครโูรงเรียนเทศบาล  จ านวน ๖ ชุด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

36,000.- 35,880.-  ร้านเอกภัณฑ์ 
 เฟอร์นิเจอร์ 
 เลขที่สัญญา  
 149/2561 

16/05/2561 5 

12 การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 ครุภัณฑ์ส านักงาน  โต๊ะหมู่บูชา หมู่ ๙  จ านวน 1 ชุด เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

8,500.- 8,000.- ร้านเอกภัณฑ์ 
เฟอร์นิเจอร์ 
เลขที่สัญญา 
173/2561 

14/06/2561 5 

13  สาธารณสุข  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  เครื่องเชื่อม  จ านวน ๑ เครื่อง เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.- 5,200.-  ร้านกวงการค้า 
เลขที่สัญญา 

 73/2561 

23/01/2561 5 
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แผนงาน ประเภท  ผลผลติ 

 แหล่งที่มา 
 งบประมาณ 

 งบประมาณ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา วันที่ 

เซ็นสัญญา 
 ระยะเวลาการ 
ด าเนนิงาน(วัน) 

14  สาธารณสุข  ครุภัณฑ์โรงงาน  เครื่องตัดเหล็ก  จ านวน ๑ เครื่อง เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

12,000.- 7,500.-  ร้านกวงการค้า 
เลขที่สัญญา 

 74/2561 

23/01/2561 5 

15 สาธารณสุข  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวล  
ผล แบบที่ ๑ จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 น้ิว  พร้อมเครื่องส ารองไฟฟ้า  
ขนาด ๑ kVA  จ านวน ๑ ชุด 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

27,800.- 27,800.-  ร้านฟูม ไอที 
 คอมพิวเตอร์ 
 เซอร์วิส 
 เลขที่สัญญา  
 29/2561 

9/03/2561 5 

16 สาธารณสุข 
 

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction  แบบฉ ีด
หมึก (Inkjet) จ านวน ๑ เครื่อง 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

7,700.- 7,700.-  ร้านฟูม ไอที 
 คอมพิวเตอร์ 
 เซอร์วิส 
 เลขที่สัญญา  
 29/2561 

9/03/2561 5 

17  สาธารณสุข  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร ์
 หรือการแพทย์ 

 อุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน  จ านวน ๑ ชุด เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.- 26,000.-  บ.เคเค เมดิคอล  
 จ ากัด เลขที่สัญญา 
 189/2561 

29/06/2561 5 

18  สังคมสงเคราะห ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวล  
 ผล แบบที่ ๑ จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า   
 ๑๙ น้ิว พร้อมเครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด  
 ๑ kVA  จ านวน ๑ ชุด/ปี   
 (เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

27,800.- 27,800.-  ร้านฟูม ไอที 
 คอมพิวเตอร์ 
 เซอร์วิส  
 เลขที่สัญญา  
 120/2561 

02/04/2561 5 

19 สังคมสงเคราะห ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์   
 หรือ LED สี  จ านวน ๑ เครื่อง 
 (เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1) 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

17,000.- 16,800.-  ร้านฟูม ไอที 
 คอมพิวเตอร์ 
 เซอร์วิส  
 เลขที่สัญญา  
 120/2561 

02/04/2561 5 
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แผนงาน ประเภท  ผลผลติ 

 แหล่งที่มา 
 งบประมาณ 

 งบประมาณ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา วันที่ 

เซ็นสัญญา 
 ระยะเวลาการ 
ด าเนนิงาน(วัน) 

20  เคหะและชุมชน  ครุภัณฑ์งานบ้าน 
 งานครัว 

 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จ านวน ๒  
  เครื่อง/ป ี

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

19,000.- 19,000.-  ร้านกวงการค้า 
เลขที่สัญญา 

 19/2561 

09/01/2561 5 

  เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จ านวน ๑  
เครื่อง/ป ี

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

9,500.- 
(โอนลด 

9,500.-) 

9,500.-  ร้านกวงการค้า 
เลขที่สัญญา 

 80/2561 

05/02/2561 5 

21  อุตสาหกรรม 
 และการโยธา 

 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  แบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ขนาด  
 ๑๕  x ๑๕ x ๑๕ ซม. จ านวน ๓ ลูก  
 พร้อมเหล็กกระทุ้งแบบเหลี่ยม 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

9,500.- 9,250.-  หจก.ธิติวัฒน์ 
 บุรีรัมย์ 
เลขที่สัญญา 

 86/2561 

05/02/2561 5 

22  อุตสาหกรรม 
 และการโยธา 

 ครุภัณฑ์ส ารวจ  กล้องส ารวจ Total Station  พร้อม 
 อุปกรณ์  จ านวน ๑ ชุด 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

500,000.- 460,000.-  บริษัท สุนีย์ กรุ๊ป 
 เลขที่สัญญา  
 3/2561 

05/03/2561 60 

23  การพาณิชย์  ครุภัณฑ์ส านักงาน  เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด  
 ติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
 ไม่ต่ ากว่า 24,๐๐๐ บีทียู. พร้อมติดต้ัง  
 จ านวน ๒ เครื่อง  (เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1) 

เงินรายได้ 56,000.- 55,600.-  ร้านธงชัยแอร์ 
 เลขที่สัญญา  
 29/2561 

05/06/2561 5 
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ตารางสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖1  (ตุลาคม ๒๕60 - กันยายน ๒๕๖1) 
 

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 29 23.02 26 89.66 23 88.46 22 84.62 
๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 13 10.32 8 61.54 7 87.50 3 37.50 
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 4 3.17 2 50 2 100 1 50 
๔. ด้านสาธารณสุข 9 7.14 6 66.67 5 83.33 5 83.33 
๕. ด้านเศรษฐกิจ 3 2.38 2 66.67 2 100 2 100 
๖. ด้านสังคม  15 11.90 14 93.33 12 85.71 12 85.71 
๗. ด้านการเมืองการบริหาร  22 17.46 16 72.73 12 75 11 68.75 

รวม 95 75.40 74 77.89 63 85.14 56 75.68 
ครุภัณฑ์ 31 24.60 25 80.65 23 92 23 92 

รวมทั้งสิ้น 126 100 99 78.57 86 86.87 79 79.80 
 

หมายเหตุ   แผนการด าเนินการท้ังหมด   ไม่รวมโครงการใน แบบ ผ.03 / แบบ ผ.06 
อนุมัติงบประมาณ    คิดร้อยละเปรียบเทียบกับ  แผนการด าเนินการท้ังหมด 

     ลงนามสัญญา และเบิกจ่าย   คิดร้อยละเปรียบเทียบกับ  อนุมัติงบประมาณ 
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ตารางสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖1  (ตุลาคม ๒๕60 - กันยายน ๒๕๖1) 
 

ยุทธศาสตร์ 
แผนการด าเนินการ 

ทั้งหมด 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 
๑. ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม  
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

30,517,310 
24,036,660 

(โอนเพิ่ม 159,956 / โอนลด 203,123) 
21,937,248.66 20,515,248.66 

๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 14,458,000 7,996,000 4,650,000.- 840,000.- 
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 42,90๐,๐๐๐ 1,740,000 (โอนเพิ่ม 90,000) 1,435,470.- 190,470.- 
๔. ด้านสาธารณสุข 2,150,000 735,000 (โอนลด 315,000) 702,454.- 702,454.- 
๕. ด้านเศรษฐกิจ 170,000 135,200 (โอนเพิ่ม 30,000) 87,680.- 87,680.- 
๖. ด้านสังคม  

16,184,400 
15,976,140 

(โอนเพิ่ม 45,000 / โอนลด 105,260) 
14,695,568.- 14,695,568.- 

๗. ด้านการเมืองการบริหาร  4,284,000 974,015 (โอนลด 174,985) 875,613.40 753,613.40 

รวม 110,663,710 
51,593,015 

(โอนเพิ่ม 324,956 / โอนลด 813,168) 
44,384,034.06 37,785,034.06 

ครุภัณฑ์ 1,869,500 1,323,600 (โอนลด 9,500) 1,100,930.- 1,100,930.- 

รวมทั้งสิ้น 112,533,210 
52,916,615 

(โอนเพิ่ม 324,956 / โอนลด 822,668) 
45,484,964.06 38,885,964.06 

      อนุมัติงบประมาณ   52,916,615.-  บาท  คิดเป็น ๑๐๐ %  
ลงนามสัญญา    45,484,964.06  บาท   คิดเป็นร้อยละ 85.96 
เบิกจ่าย    38,885,964.06  บาท   คิดเป็นร้อยละ 73.49 
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 โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ   เทศบาลต าบลประโคนชัยมีโครงการท่ีไม่ได้ด าเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖1 
 จ านวน  11  โครงการ  งบประมาณ  2,619,๐๐๐.- บาท (โอนลดงบประมาณแล้ว)  และครุภัณฑ์  จ านวน  2  โครงการ  งบประมาณ 138,000.- บาท  ดังนี้ 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การกีฬา และนันทนาการ 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

1. ส่งเสริมงานรัฐพิธีและงานส าคัญทางราชการ 
(อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอประโคนชัย) 

1๐,๐๐๐.- กองการศึกษา เนื่องจากท่ีท าการปกครองอ าเภอประโคนชัย ไม่มีหนังสือ
ขอรับงบประมาณอุดหนุนจากเทศบาลต าบลประโคนชัย 

2. วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร 

100,000.- 
(โอนลด  100,000.-) 

กองการศึกษา เนื่องจากเทศบาลต าบลประโคนชัยจัดพิธีท าบุญตักบาตร
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดย
ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณจากเทศบัญญัติ 

3. บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานพัฒนาท้องถิ่น 
(SBMLD) 

500,000.- 
(โอนลด  151,273.-) 

กองการศึกษา เนื่องจากเทศบาลต าบลประโคนชัยต้ังงบประมาณไว้รองรับ 
เงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  แต่โรงเรียน
เทศบาลต าบลประโคนชัยไม่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ 
(คัดเลือกก่อนการจัดสรร) 
(หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว
3301  ลว. 14 มิถุนายน 2560) 

 
 
 
 
 



 
-52- 

 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ล าดับ ชือ่โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

1. ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต 
พร้อมไหล่ทาง , ท่อ คสล. , บ่อพัก   
ซอยประชาร่วมใจ  หมู่ท่ี 7  ถนน 
ประโคนชัย-สวายสอ 

1,697,000.- กองช่าง เทศบาลต าบลประโคนชัยได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว แต่ไม่มี   ผู้มายื่น
เสนอราคา เนื่องจากสภาพพื้นท่ีในการก่อสร้างเครื่องจักรขนาดใหญ่ไม่
สามารถเข้าไปด าเนินการก่อสร้างได้ จึงได้กันเงินไว้เพื่อน างบประมาณไป
ด าเนินการในปีงบประมาณ 2562   
โดยเปล่ียนแปลงเป้าหมายของโครงการจากถนนผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
ตามสภาพพื้นท่ี ในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ก่อน 

 
 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

1. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอประโคนชัย) 

๑๐,๐๐๐.- กองสาธารณสุขฯ เนื่องจากท่ีท าการปกครองอ าเภอประโคนชัย ไม่มีหนังสือขอรับ
งบประมาณอุดหนุนจากเทศบาลต าบลประโคนชัย 

2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก  
สตรี และบุคคลในครอบครัว 

20,000.- กองสวัสดิการสังคม เนื่องจากกองสวัสดิการสังคมได้รับงบประมาณสนับสนุน 
จากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ มาด าเนินโครงการในวันท่ี 25 กรกฎาคม 
2561 จึงไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณจากเทศบัญญัติ 
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  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

 ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

1. พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 15๐,๐๐๐.- 
  (โอนลด  120,000.-) 

กองสาธารณสุขฯ เนื่องจากงานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลฯ ได้ด าเนิน
โครงการจัดอบรมด้านสาธารณสุข โดยใช้งบประมาณจาก 
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลประโคนชัย จึง 
ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณจากโครงการนี้ 

 
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

1. ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

12,000 ส านักปลัดเทศบาล เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร ไม่มีหนังสือขอรับ
งบประมาณอุดหนุนจากเทศบาลต าบลประโคนชัย 

2. ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือนเทศบาลต าบลประโคนชัย 

9๐,๐๐๐.- ส านักปลัดเทศบาล 
(งานป้องกันฯ) 

เนื่องจากป้องกันจังหวัดบุรีรัมย์ไม่อนุญาตให้ฝึกอบรมในพื้นท่ี
เพราะอาจไม่ได้มาตรฐาน แต่อนุญาตให้ฝึกอบรมได้ท่ีกองร้อย 
อส.จ.บุรีรัมย์ และจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ อปพร.เทศบาลต าบล
ประโคนชัย  จึงไม่พร้อมท่ีจะเดินทางไปฝึกอบรมนอกพื้นท่ี 

3. จัดท าแผนชุมชน   10,000.- 
(โอนลด  

10,000.- ) 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

เนื่องจากกองสวัสดิการสังคมด าเนินการจัดท าแผนชุมชนระหว่าง
วันท่ี 4 - 8 ธันวาคม 2560  โดยไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณจาก
เทศบัญญัติ 

4. จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาล 2๐,๐๐๐.- 
(โอนลด  

20,000.- ) 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

เนื่องจากส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอประโคนชัย ด าเนินการ
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเอง 
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  ครุภัณฑ์ 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

1. จัดซื้อกล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ชนิดอ่านค่าวัดมุมได้ละเอียด 5 ฟิลิปดา 
(ระบบอัตโนมัติ)  จ านวน 1 กล้อง 

110,000.- กองช่าง เนื่องจากกองช่างได้ด าเนินการจัดซื้อกล้องส ารวจ Total Station 
แล้ว  ซึ่งมีคุณสมบัติการใช้งานแบบเดียวกัน 

2. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ออลอินวันพีซี 
จอขนาดไม่น้อยกว่า 19.5 นิ้ว จ านวน  
2 เครื่อง 

28,000.- กองการศึกษา 
(งานหอสมุด) 

เนื่องจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เปล่ียนแปลง
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 (ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561)  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mdes.go.th/view/1/CCTV
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ผลการด าเนินงานอื่นๆ 
  นอกจากนี้ เทศบาลต าบลประโคนชัยยังได้ด าเนินกิจกรรมอื่น โดยได้รับความร่วมมือ การ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ี ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบ
ผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นท่ีและใกล้เคียง ซึ่งปรากฏผลการด าเนินงานแยกตาม
ยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
  1. วันท่ี 15 ตุลาคม ๒๕60 เทศบาลต าบลประโคนชัยและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมเป็น
เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดจ าปา เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาอเนกประสงค์ โดยยอดเงินจากการทอดกฐิน
สามัคคีครั้งนี้เทศบาลต าบลประโคนชัยรวบรวมเงินได้ 141,569.- บาท เมื่อสมทบกับเจ้าภาพหลักและผู้มีจิต
ศรัทธา  รวมเป็นเงินท้ังส้ิน  3,661,899.- บาท  

2. วันท่ี 26 ตุลาคม 2560 เทศบาลต าบลประโคนชัยจัดเจ้าหน้าท่ีร่วมอัญเชิญดอกไม้จันทน์ 
และจัดรถสองแถว 10 คัน บริการรับ-ส่งประชาชนในเขตเทศบาลร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อน้อมร าลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สวนป่าเฉลิม
พระเกียรติ พระพุทธประโคนชัย มหามิ่งมงคล  ต าบลบ้านไทร  อ าเภอประโคนชัย 

3. วันท่ี 5 ธันวาคม 2560 เทศบาลต าบลประโคนชัยจัดพิธีท าบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็น
พระราขกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

4. ส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ได้จ่ายเงินกู้ให้แก่ เทศบาลต าบลประโคนชัย 
จ านวน ๙ งวด รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๑๗,๗๑๙,๐๐๐.- บาท ตามสัญญากู้เงิน เลขท่ี ๑๑๘๓/๑๙๐/๒๕๕๕ ลงวันท่ี 
๒๖ กันยายน ๒๕๕๕  เพื่อน าไปด าเนินโครงการต่างๆ รวม ๓ โครงการ  ดังนี้ 

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

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

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

โดยคิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี ก าหนดส่งใช้คืนภายในก าหนด ๑๐ ปี ผ่อนช าระปีละ
ครั้งภายในวันท่ี ๓๐ กันยายนของทุกปี  ซึ่งเทศบาลต าบลประโคนชัยได้ช าระหนี้เงินกู้ไปแล้ว ดังนี้ 

งวดท่ี ๑  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  จ านวนเงิน  ๒,๐๗๗,๒๐๗.๔๑ บาท  
           แยกเป็น  ต้นเงิน  ๑,๕๔๕,๖๓๗.๔๑  บาท  และดอกเบ้ีย  ๕๓๑,๕๗๐.- บาท 
งวดท่ี ๒  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  จ านวนเงิน  ๒,๐๗๗,๒๐๗.๔๑ บาท  

  แยกเป็น  ต้นเงิน  ๑,๕๙๒,๐๐๖.๕๓  บาท  และดอกเบ้ีย  ๔๘๕,๒๐๐.๘๘ บาท 
งวดท่ี 3  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  จ านวนเงิน  ๒,๐๗๗,๒๐๗.๔๑ บาท  

  แยกเป็น  ต้นเงิน  ๑,639,76๖.7๓  บาท  และดอกเบ้ีย  ๔37,44๐.6๘ บาท 
งวดท่ี 4  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  จ านวนเงิน  ๒,๐๗๗,๒๐๗.๔๑ บาท  

  แยกเป็น  ต้นเงิน  ๑,688,959.7๓  บาท  และดอกเบ้ีย  388,๒47.6๘ บาท 
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5. โรงเรียนเทศบาลต าบลประโคนชัย ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในงาน

มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 26 ประจ าปี 2561 เมื่อวันท่ี 26 -
27 มิถุนายน 2561 ณ เทศบาลเมืองนางรอง เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ มีผลการ
แข่งขันดังนี้ 
  รางวัลเหรียญทอง   

การประกวดแข่งขัน  เกมทายซิเสียงอะไรเอ่ย?   ระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3) 
  รางวัลเหรียญเงิน    

การประกวดการวาดภาพระบายสี    ระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3) 
การประกวดแข่งขันเริงเล่นเต้น Dancer   ระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3) 
รางวัลเหรียญทองแดง 
การประกวดแข่งขันเดินตัวหนอน    ระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3) 
การประกวดการวาดภาพระบายสี    ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-3   
การแข่งขันคัดลายมือ     ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-3  

  รางวัลชมเชย 
การประกวดร าวงมาตรฐาน     ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-3  
การแข่งขันส่ือนวัตกรรมทางการศึกษา   ครู  กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย 
 

นอกจากนี้ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลต าบลประโคนชัย ยังได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬา
ต่างๆ ดังนี้   

1) ด.ช.ธรย์ธันย์ ภูมิประโคน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันวิ่ง 40 เมตร (ชาย) 
ระดับอนุบาล และ ด.ช.ณัฐกิตต์ิ เป่ียมสาคร ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันวิ่ง 40 เมตร (ชาย) และ 
60 เมตร (ชาย) ระดับอนุบาล  จากการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ตาจ่ายเกมส์ ครั้งท่ี 8 ปีการศึกษา 2560 

2) ด.ช.ติณณ์ ไชยปลัด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 4 รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี 
(ชาย) การแข่งขันจักรยาน ASINN BMX CHAMPIONSHIP CONTINETAL CHAMPIONSHIP & CHAINAT 
CHALLENE THAILAND 2018 

6. วันท่ี 26 กรกฎาคม 2561 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ร่วมกับส่ือมวลชนจาก 12 
ส านัก ลงพื้นท่ีถ่ายท าการเตรียมความพร้อมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประโคนชัย เพื่อน าไปประชาสัมพันธ์
ให้เป็นที่รู้จัก นอกจากนี้ วันท่ี 29 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ได้ติดต่อ
ให้เทียนพรรษาท่ีชนะอันดับ 1 - 3 ไปต้ังแสดง ณ สนามช้างอารีน่า ให้นักท่องเท่ียวได้เห็นความวิจิตรงดงาม
ของเทียนพรรษาฝีมือของช่างเทียนประโคนชัย 

7. วันท่ี 12 สิงหาคม  2561 เจ้าหน้าท่ีจากส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ 
ส ารวจความพร้อมของอุทยานน้ าหนองระแซซัน ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นสนามแข่งขันเจ็ทสกี ในการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 35 “บุรีรัมย์เกมส์” ระหว่างวันท่ี 19 - 29 มีนาคม 2562 

 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. วันท่ี 20 กรกฎาคม 2561 กองการประปาเทศบาลต าบลประโคนชัย ด าเนินการท า
ความสะอาดถังเก็บน้ าประปาและตรวจสอบระบบไฟฟ้าในการผลิตน้ าประปาประจ าปี เพื่อรักษามาตรฐานใน
การผลิตน้ าประปาให้ประชาชนได้ใช้น้ าท่ีใสสะอาด 
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2. วันท่ี 12 กรกฎาคม 2561 การประปาเทศบาลต าบลประโคนชัยได้รับเกียรติบัตรรับรอง
การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ประจ าปี 2561 
ทางด้านการบริหารจัดการน้ าประปา  จากกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข 

3. กองช่าง ด าเนินการซ่อมบ ารุงถนนในเขตเทศบาลต าบลประโคนชัยท่ีช ารุด เพื่อความ
ปลอดภัยของประชาชนในการใช้รถใช้ถนนตามถนนสายต่างๆ ดังนี้ 

 1) ซ่อมถนนบริเวณซอยยางคู่   2) ซ่อมถนนบริเวณถนนมหาราช 
 3) ซ่อมถนนและฝาบ่อพักบริเวณคิวรถเล็กตลาดประโคนชัย  
 4) ซ่องฝารางระบายน้ าบริเวณข้างวัดกลาง  5) ซ่อมฝาบ่อพักบริเวณถนนภักดีด ารง 
นอกจากนี้ กองช่างได้ด าเนินการก่อสร้างทางลาดบริเวณสวนสาธารณะศูนย์การค้า เพื่อ

อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการท่ีไปออกก าลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ 
 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  1. เทศบาลต าบลประโคนชัย จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกับเทศบาลต าบลโคกม้า เทศบาล
ต าบลเขาคอก เทศบาลต าบลพลับพลาชัย องค์การบริหารส่วนต าบลประโคนชัย องค์การบริหารส่วนต าบล
ตะโกตาพิ และองค์การบริหารส่วนต าบลปังกู ในการจ้างเหมาไถฝังกลบขยะมูลฝอยบริเวณท่ีท้ิงขยะท่ี
สาธารณะประโยชน์โคกกรวด ต าบลปังกู ซึ่งตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลต าบลประโคนชัยได้
ด าเนินการจ้างเหมาไถฝังกลบ รวมทั้งส้ิน 6 ครั้ง ดังนี้  
     ครั้งท่ี ๑  วันท่ี 9 - 11 พฤศจิกายน 2560  งบประมาณ  56,461.68  บาท 
     ครั้งท่ี ๒  วันท่ี 3 - 8 มีนาคม 2561  งบประมาณ  56,970.24  บาท 
     ครั้งท่ี 3  วันท่ี 30 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2561   งบประมาณ  59,004.72  บาท 
      ครั้งท่ี 4  วันท่ี 4 - 11 มิถุนายน 2561  งบประมาณ  60,302.88  บาท 
     ครั้งท่ี 5  วันท่ี 13 - 20 กรกฎาคม 2561 งบประมาณ  60,200.-  บาท 
     ครั้งท่ี 6  วันท่ี 17 - 24 สิงหาคม 2561 งบประมาณ  61,000.-  บาท 

2. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมด าเนินการติดต้ังถังขยะส าหรับท้ิงขยะอันตรายในทุก
ชุมชน  เพื่ออ านวยความสะดวกให้ประชาชนท่ีคัดแยกขยะแล้วน าไปท้ิงเพื่อรอการท าลายต่อไป 
  3. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม จัดท าโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เพื่อ
สร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลส่ิงแวดล้อมและลดปริมาณขยะในชุมชน รวมท้ังเพิ่มรายได้ให้ 
แก่ครอบครัว มีชุมชนท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ชุมชนวัดแจ้งคุ้มสายัณห์ ชุมชนวัดโคนคุ้มอ าปึล ชุมชน  
วัดโคนคุ้มระเนียด ชุมชนหนองกกเหนือ ชุมชนหนองกกใต้ ชุมชนกันเตอล และชุมชนอ านวยกิจ ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  มีปริมาณขยะท่ีชุมชนรับซื้อในแต่ละเดือน  ดังนี้ 

เดือน ปริมาณขยะ (กก.) เดือน ปริมาณขยะ (กก.) 
ต.ค. ๒๕60 - เม.ย. ๒๕61 1,924.80 
พ.ย. ๒๕60 4,819.20 พ.ค. ๒๕61 2,079.70 
ธ.ค. ๒๕60 3,032.50 มิ.ย. ๒๕61 2,189.80 
ม.ค. ๒๕๖1 - ก.ค. ๒๕๖1 1,658.40 
ก.พ. ๒๕๖1 5,098.20 ส.ค. ๒๕๖1 1,803.80 
มี.ค. ๒๕๖1 - ก.ย. ๒๕๖1 1,210.60 
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  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

1. วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลต าบลประโคนชัยร่วมกับโรงพยาบาลประโคนชัย 
สาธารณสุขอ าเภอประโคนชัย และกลุ่ม อย.น้อย โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ออกสุ่มตรวจอาหารของ
ร้านค้าในตลาดสดเทศบาลต าบลประโคนชัย 

2. วันท่ี 7 มิถุนายน 2561 เทศบาลต าบลประโคนชัยร่วมกับโรงพยาบาลประโคนชัย ออก
ตรวจสอบการขายเครื่องส าอางท่ีฝ่าฝืนพระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. 2558 เพื่อความปลอดภัยของ
ประชาชนผู้ใช้เครื่องส าอาง 
  3. กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลต าบลประโคนชัย ตามโครงการจัดระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุท่ี
มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ดังนี้  

ครั้งท่ี 1 (18 เมษายน 2559) 275,000.- บาท จ านวน  55  ราย 
ครั้งท่ี 2 (16 มกราคม 2561)  290,000.- บาท  จ านวน  58  ราย 
ครั้งท่ี 3 (5 กันยายน 2561) 185,000.- บาท     จ านวน  37  ราย 

กองทุนได้โอนงบประมาณให้แก่โรงพยาบาลประโคนชัยเพื่อน าไปด าเนินการ  ดังนี้ 
ครั้งท่ี 1 (16 กุมภาพันธ์ 2560) 120,000.- บาท จ านวน  24  ราย 
ครั้งท่ี 2 (13 กนัยายน 2560)    53,100.- บาท  จ านวน  12  ราย 
ครั้งท่ี 3 (18 กรกฎาคม 2561) 321,800.- บาท จ านวน  65  ราย 

 ครั้งท่ี 4 (28 กันยายน 2561)      60,000.- บาท จ านวน  12  ราย 
และได้รับดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารจากงบประมาณโครงการนี้  รวมทั้งส้ิน  2,368.78  บาท 
4. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ออกให้บริการฉีดพ่นน้ ายาเคมีป้องกันยุงลายพาหะน าโรค

ไข้เลือดออกในชุมชนและโรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลประโคนชัย เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 
แบ่งเป็น 4 ช่วง ดังนี้   

   ช่วงท่ี 1  วันท่ี ๑8 - ๒2 ธันวาคม ๒๕60     ช่วงท่ี 2  วันท่ี 1๒ - 16 มีนาคม ๒๕๖1 
   ช่วงท่ี 3  วันท่ี 18 - 22 มิถุนายน 2561    ช่วงท่ี 4  วันท่ี 3 - 7 กันยายน 2561 
5. วันท่ี 7 สิงหาคม 2561 ครอบครัวรัตนประดับมอบเตียงผู้ป่วยแบบปรับระดับได้และ

เครื่องดูดเสมหะพร้อมอุปกรณ์ ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลประโคนชัย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนท่ีต้องการยืมใช้ต่อไป 

6. ตลาดสดเทศบาลต าบลประโคนชัยผ่านการพิจารณาคัดเลือกและได้รับรางวัล “ตลาดสด
ติดดาว” จากกรมการค้าภายใน กองส่งเสริมและบริหารระบบการตลาด ซึ่งได้ด าเนินโครงการส่งเสริมตลาดสด
ติดดาวเพื่อรองรับการค้ายุคใหม่ ประจ าปี 2561 เพื่อสนับสนุนตลาดสดในความส่งเสริมของกรมการค้า
ภายในให้เป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้าท่ีมีความเป็นธรรมทางการค้า มีการปิดป้ายแสดงราคา มีเครื่องช่ังเท่ียงตรง 
และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแข่งขันในระบบการค้าปัจจุบันได้ 

7. กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลประโคนชัย มีรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖1  ดังนี้ 

   - คงเหลือจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60     360,๔85.35  บาท  
   - งบจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ๔06,665.- บาท 
   - งบจากเทศบาลต าบลประโคนชัย  ๒๔๐,๐๐๐.- บาท 
   - รับบริจาค   3,500.-  บาท  - ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร     1,978.38  บาท 
   รวมเป็นเงินท้ังส้ิน  1,012,628.73  บาท  
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กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลประโคนชัยได้น างบประมาณไปด าเนินโครงการ/

กิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
ล าดับ 

ท่ี 
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

อนุมัติ 
เบิกจ่าย ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ประเภทที่ ๑  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุข 
1. คัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 6,300.- 1,500.- ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ 
2. เฝ้าระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
22,000.- 22,000.- โรงพยาบาลประโคนชัย 

รวม 28,300.- 23,500.-  
ประเภทที่ ๒  สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพืน้ท่ี 

๑. เย่ียมบ้านแม่และเด็กแรกเกิด ๒๑,๔๕๐.- ๑3,๕00.- อสม.ทต.ประโคนชัย ม.1 
2. สุขภาพดีด้วยแอโรบิค (หนองระแซซัน) ๖3,0๐๐.- ๖1,4๐๐.- ชมรมแอโรบิค ทต.ปคช. 
3.   สุขภาพดีด้วยแอโรบิค(ศูนย์บริการสาธารณสุข) 35,6๐๐.- 28,5๐๐.- อสม.ทต.ประโคนชัย ม.4 
4. ส่งเสริมการออกก าลังกายด้วยแอโรบิค  

(แสงสมชัย) 
37,800.- 34,740.- คณะกรรมการชุมชน

อ านวยกิจ 
5. ส่งเสริมการออกก าลังกายด้วยแอโรบิค และ 

ไม้พลอง (ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง) 
37,800.- 6,620.- ชมรมผู้สูงอายุประโคนชัย 

6. ส่งเสริมสุขภาพจิตดี วิถีธรรมในชุมชน 36,900.- 36,900.- อสม.ทต.ประโคนชัย ม.5 
7. เสริมวัยใส่ใจผู้สูงอายุชุมชนวัดแจ้ง 11,375.- 11,375.- กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ชุมชนวัดแจ้ง 
8. ส่งเสริมความรู้ผู้ประกอบการเพื่อร้านค้า 

ปลอดภัย 
9,750.- 6,000.- อสม.ทต.ประโคนชัย ม.7 

9. ประเมินสุขภาพพื้นฐานเชิงรุกในกลุ่ม 
ประชาชนวัยท างาน 

73,250.- 41,450.- อสม.ทต.ประโคนชัย 

10. การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็ก 
นักเรียน รร.อนุบาลประโคนชัย (ครู D.A.R.E.) 

20,275.- 20,275.- รร.อนุบาลประโคนชัย 

11. การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็ก 
นักเรียน รร.ประโคนชัยวิทยา (ครู D.A.R.E.) 

19,835.- 19,835.- รร.ประโคนชัยวิทยา 

12. ส่งเสริมความรู้และป้องกันเด็กจมน้ า 27,420.- - รร.ประโคนชัยวิทยา 
13. ส่งเสริมความรู้และป้องกันเด็กจมน้ า 75,400.- - รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 
14. ส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะ 18,100.- 18,100.- รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 
15. รักปลอดภัย ใส่ใจป้องกันเอดส์ 15,100.- 15,100.- รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 
16. เรียนรู้อย่างปลอดภัยด้วยเครื่องหมายจราจร 15,100.- 15,100.- รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 
17. ป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 

โรงเรียน 
10,300.- 10,300.- รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 

18. วัยใสใส หัวใจสีขาว สุข สดใส รับวาเลนไทน์ 5,500.- 5,500.- รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 
รวม 533,955.- 344,695.-  

ประเภทที่ 3  สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
1. รวมพลังใจใส่ใจผู้พิการ 19,150.- 19,150.- อสม.ทต.ประโคนชัย ม.3 
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ล าดับ 
ท่ี 

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
อนุมัติ 

เบิกจ่าย ผู้รับผิดชอบโครงการ 

2. ส่งเสริมสนับสนุนจัดต้ังกลุ่มจิตอาสาส่งเสริม 
ฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ 
และผู้ด้อยโอกาสในเขต ทต.ประโคนชัย 

11,700.- - ศูนยบ์ริการสาธารณสุขฯ 

3. ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กก่อน 
วัยเรียน 

15,600.- 14,811.- ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ 

4. ส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็ก
ก่อนวัยเรียน 

45,950.- 42,850.- อสม.ทต.ประโคนชัย ม.2 

5. ส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยการปฏิบัติธรรม 8,600.- 8,600.- มูลนิธิผู้สูงอายุประโคนชัย 
6. ตรวจสุขภาพช่องปากและฟันเด็กก่อนวัยเรียน 37,550.- 37,550.- อสม.ทต.ประโคนชัย ม.6 

รวม 138,550.- 122,961.-  
ประเภทที่ ๔  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุน 

1. พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน 33,000.- 1,560.- อนุกรรมการกองทุน 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน 25,000.- 8,135.- อนุกรรมการกองทุน 
3. จัดประชุมคณะกรรมการกองทุน 68,600.- 45,441.- อนุกรรมการกองทุน 
4. จัดท าแผนงานโครงการ 16,8๐๐.- 1๒,498.- อนุกรรมการกองทุน 

รวม 143,400.- 67,634.-  
ประเภทที่ ๕  กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นท่ี 

 -    
รวมทั้งสิ้น 844,205.- 558,790.-  

 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 7 ให้ คนพิการท่ีได้จด
ทะเบียนคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ย
ความพิการด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีตนมีภูมิล าเนา ณ ท่ีท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือสถานท่ีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด และมีสิทธิรับเงินเบ้ียความพิการในเดือนถัดไป 

มีคนพิการหรือทุพพลภาพท่ีมีความประสงค์ขอรับเบี้ยยังชีพความพิการ ตามโครงการ
สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ มาลงทะเบียนรวมท้ังส้ิน 27 คน  
แยกเป็น 

เดือน จ านวนคนพิการ
หรือทุพพลภาพ 

เดือน จ านวนคนพิการ
หรือทุพพลภาพ 

ต.ค. ๒๕60 5 เม.ย. 2561 5 
พ.ย. ๒๕60 1 พ.ค. 2561 2 
ธ.ค. ๒๕60 1 มิ.ย. 2561 1 
ม.ค. ๒๕๖1 1 ก.ค. 2561 3 
ก.พ. ๒๕๖1 3 ส.ค. 2561 1 
มี.ค. ๒๕๖1 2 ก.ย. 2561 2 
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2. มีผู้สูงอายุท่ีมีอายุ ๕๙ ปี และจะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๐ (ผู้ท่ีเกิดก่อนวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๐1) ท่ีมีความประสงค์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ตามโครงการ      
สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 มาลงทะเบียนรวมท้ังส้ิน 123 คน    
แยกเป็น 

- ช่วงช้ันอายุ ๖๐-๖๙ ปี  จ านวน  119  คน  - ช่วงช้ันอายุ ๗๐-๗๙ ปี  จ านวน  2  คน 
- ช่วงช้ันอายุ 8๐-8๙ ปี  จ านวน  1  คน    - ช่วงช้ันอายุ 9๐ ปีขึ้นไป  จ านวน  1  คน 
3. เทศบาลต าบลประโคนชัยโดยกองสวัสดิการสังคม ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ มอบ      

ใบประกาศเกียรติคุณและชุดอาหารเพื่อสุขภาพแก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลประโคนชัยท่ีมีอายุมากกว่า 
100 ปี จ านวน 2 คน คือ นางสม กิมประโคน อายุ 100 ปี นางอุ่น ดวงอบ อายุ 101 ปี และมอบโล่เชิดชู
เกียรติให้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 

4. กองสวัสดิการสังคมได้น าเงินของกลุ่มฌาปนกิจกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อนเทศบาลต าบล  
ประโคนชัย มอบให้แก่ครอบครัวของสมาชิกท่ีเสียชีวิตในการจัดการศพ จ านวน 42 ศพ รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 
889,980.- บาท  โดยเรียกเก็บเงินจากสมาชิกศพละ ๒๐.- บาท  ดังนี้ 

เดือน จ านวนศพ 
ของสมาชิก 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

เดือน จ านวนศพ 
ของสมาชิก 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ต.ค. ๒๕60 4 84,200.- เม.ย. 2561 6 132,400.- 
พ.ย. ๒๕60 1 22,500.- พ.ค. 2561 3 45,600.- 
ธ.ค. ๒๕60 6 134,420.- มิ.ย. 2561 3 45,400.- 
ม.ค. ๒๕๖1 3 66,880.- ก.ค. 2561 5 113,100.- 
ก.พ. ๒๕๖1 3 66,340.- ส.ค. 2561 3 67,620.- 
มี.ค. ๒๕๖1 3 66,540.- ก.ย. 2561 2 44,980.- 

 

ท้ังนี้ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕60 มีสมาชิกท่ีสมัครใหม่ จ านวน 75 คน ปัจจุบันมีสมาชิกรวม
ท้ังส้ิน 1,104 คน และเมื่อวันท่ี 17 มกราคม 2561 กองสวัสดิการสังคมได้จัดพิธีท าบุญให้แก่สมาชิกกองทุน
เพื่อนช่วยเพื่อนเทศบาลต าบลประโคนชัยท่ีล่วงลับไปแล้ว ณ วัดโคน อ าเภอประโคนชัย 

5. วันท่ี 10 พฤษภาคม 2561 ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลต าบลประโคนชัย 
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ จัดท าโครงการส่งเสริมมาตรการลดหนี้สินในครัวเรือน เพื่อให้ประชาชนรู้แนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาหนี้สินในครัวเรือน สามารถวางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

6. กองสวัสดิการสังคม ได้ส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มแกนน าจัดท าบัญชีครัวเรือน เพื่อทราบถึง
ค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน สามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็นเปล่ียนเป็นการออมให้เกิดขึ้น 

7. วันท่ี 20 มิถุนายน 2561 ได้ท าพิธีเปิดโรงเรียนปันสุขผู้สูงอายุเทศบาลต าบลประโคนชัย 
เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีพื้นท่ีในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
กายและจิตใจท่ีดี  ซึ่งมีผู้สูงอายุสมัครเข้ารับการศึกษาในรุ่นท่ี 1  จ านวน 122 คน 

8. วันท่ี 15 กันยายน 2561 คณะโรงเรียนผู้สูงอายุจากเทศบาลเมืองยโสธร จ านวน 200 คน 
มาศึกษาดูงานพร้อมแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลประโคนชัย 
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บัญชีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖1 
 

 
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. ๒๕60 707 424,200 490 343,000 201 160,800 25 25,000 1,423 953,000 
พ.ย. ๒๕60 706 423,600 488 341,600 201 160,800 25 25,000 1,420 951,000 
ธ.ค. ๒๕60 706 423,600 485 339,500 201 160,800 25 25,000 1,417 948,900 
ม.ค. ๒๕๖1 705 423,000 482 337,400 197 157,600 25 25,000 1,409 943,000 
ก.พ. ๒๕๖1 704 422,400 481 336,700 197 157,600 24 24,000 1,406 940,700 
มี.ค. ๒๕๖1 703 421,800 479 335,300 197 157,600 24 24,000 1,403 938,700 
เม.ย. 2561 702 421,200 478 334,600 197 157,600 24 24,000 1,401 937,400 
พ.ค. 2561 701 420,600 477 333,900 195 156,000 22 22,000 1,395 932,500 
มิ.ย. 2561 701 420,600 475 332,500 194 155,200 22 22,000 1,392 930,300 
ก.ค. 2561 700 420,000 475 332,500 193 154,400 22 22,000 1,390 928,900 
ส.ค. 2561 698 418,800 474 331,800 190 152,000 22 22,000 1,384 924,600 
ก.ย. 2561 698 418,800 472 330,400 189 151,200 21 21,000 1,380 921,400 
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บัญชีการจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ 
โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖1 
เดือน จ านวน (คน) คิดเป็นเงิน (๘๐๐ บาทต่อเดือน) เดือน จ านวน (คน) คิดเป็นเงิน (๘๐๐ บาทต่อเดือน) 

ต.ค. ๒๕60 297 237,600.- เม.ย. 2561 303 242,400.- 
พ.ย. ๒๕60 297 237,600.- พ.ค. 2561 302 241,600.- 
ธ.ค. ๒๕60 296 236,800.- มิ.ย. 2561 299 239,200.- 
ม.ค. ๒๕๖1 295 236,000.- ก.ค. 2561 301 240,800.- 
ก.พ. ๒๕๖1 296 236,800.- ส.ค. 2561 300 240,000.- 
มี.ค. ๒๕๖1 298 238,400.- ก.ย. 2561 301 240,800.- 
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  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

1. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกองช่างเทศบาลต าบลประโคนชัย ด าเนินการ   
ก่อสร้างลาดพระบาทบริเวณจุดท่ีเฮลิคอปเตอร์พระท่ีนั่งลงจอด ณ สนามกีฬาโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์  
พร้อมตัดแต่งกิ่งต้นไม้และล้างท าความสะอาดพื้นบริเวณโดมโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม เพื่อเตรียมสถานท่ี
รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดชมรมและศูนย์
เพื่อนใจ (TO BE NUMBER ONE)  เมื่อวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2560 

2. วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลต าบลประโคนชัยร่วมกับเครือข่ายคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดความตระหนักและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความ
โปร่งใสและภาพลักษณ์ท่ีดี สร้างความเช่ือมั่นให้ กับประชาชน โดยมี นายวิวุฒิ มณีนิล รองอธิบดีผู้พิพากษา
ศาลอาญา คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 3 เป็นวิทยากร 

3. วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลต าบลประโคนชัยร่วมกับส านักงานอัยการคุ้มครอง
สิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ (สคสจ.บุรีรัมย์) จัดท าโครงการอบรมความรู้
ทางกฎหมายเกี่ยวกับการประนอมข้อพิพาทแก่ผู้น าชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นผู้ไกล่เกล่ียประนอมข้อพิพาทอย่างเป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมี
ยุทธวิธีและศิลปะในการประนอมข้อพิพาท 

4. วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2561 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกระงับเหตุเพลิงไหม้
ยางรถยนต์เก่าบริเวณโกดังต้ังกิมหลี (เก่า) 

5. วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลต าบลประโคนชัยด าเนินการปลูกต้นพุดศุภโชค
บริเวณเกาะกลางถนนส่ีแยกสัญญาณไฟจราจร เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและป้องกันการน ารถข้ึนไปจอด
บนเกาะกลางถนนฝ่ังหน้าธนาคารกสิกรไทย 

6. วันท่ี 15 มิถุนายน 2561 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่วนราชการในอ าเภอ
ประโคนชัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ 
โรงเรียนบ้านหัวตะแบก องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  
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7. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  มีประชาชนท่ีมาติดต่องานทะเบียนราษฎรเทศบาลต าบลประโคนชัย  ดังนี้ 

 

เดือน แจ้ง 
เกิด 

แจ้ง 
ตาย 

แจ้ง 
 ย้ายเข้า 

แจ้ง 
ย้ายออก 

ขอ 
 เลขที่บ้าน 

เปลี่ยนแปลง 
รายการคน 

คัดทะเบียนบ้าน 
ฉบับเจ้าบ้าน  

(ทร.๑๔) 

คัดรับรอง 
ทะเบียนบุคคล  
(ทร.๑๔/๑) 

อื่นๆ รวม 

ต.ค. 60 32 13 33 41 1 9 8 - - 137 
พ.ย. 60 32 6 29 30 1 31 8 - 1 138 
ธ.ค. 60 26 15 25 33 - 9 5 - 1 114 
ม.ค. ๖1 38 15 33 49 2 8 5 - 1 151 
ก.พ. ๖1 21 10 24 23 1 15 8 - 2 104 
มี.ค. ๖1 34 7 35 41 1 11 10 9 - 148 
เม.ย. 61 43 13 27 46 1 12 4 1 1 148 
พ.ค. 61 27 8 40 29 2 21 10 - 4 141 
มิ.ย. 61 22 5 31 33 2 12 4 1 1 111 
ก.ค. 61 31 14 19 37 1 4 6 1 - 113 
ส.ค. 61 21 12 20 29 1 12 5 - 1 101 
ก.ย. 61 31 13 21 33 1 10 12 1 2 124 

รวม 358 131 337 424 14 154 85 13 14 1,530 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  3 
ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 

 
ก. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย 

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลประโคนชัย ในการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลประโคนชัยท้ัง ๗ ด้าน คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ได้เสนอความเห็นไว้ดังนี้ 

1) เทศบาลต าบลประโคนชัยควรด าเนินโครงการท่ีสอดคล้องกับการขับเคล่ือนจังหวัดบุรีรัมย์
ให้เป็น “เมืองกีฬา” ท่ีจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจท่ีพักและร้านอาหารในอ าเภอประโคนชัยได้ 

2) เทศบาลต าบลประโคนชัยควรปรับปรุงเกาะกลางถนนบริเวณส่ีแยกประโคนชัย โดยปลูก
ไม้ดอกให้สวยงามเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว  
  3) ช่วงเทศกาลจะมีคนต่างถิ่นเดินทางผ่านถนนหลังวัดแจ้ง มาออกบริเวณสามแยกหนองระ
แซซัน ถ้าไม่ช านาญเส้นทางอาจเกิดอุบัติเหตุขับรถตกลงไปในหนองระแซซันได้ จึงขอให้เทศบาลต าบลประโคน
ชัยติดต้ังราวกันอันตรายพร้อมป้ายบอกทาง 

4) โรงฆ่าสัตว์ติดปัญหาเรื่องสถานท่ีท่ีติดกับแหล่งน้ า เป็นไปได้หรือไม่ถ้าหากจะเช่าท่ีดินของ
เอกชนท าเป็นโรงฆ่าสัตว์ รวมถึงการแก้ไขปัญหาการฆ่าสุกรในชุมชนท าให้เกิดกล่ินและควันรบกวน  ขอให้
เทศบาลให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
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ข. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย 

จากการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลประโคนชัย ในการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลประโคนชัยท้ัง ๗ ด้าน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลประโคนชัยได้ให้ข้อคิดเห็นไว้ดังนี้ 

๑) เทศบาลควรมีการวางแผนในระยะยาวเพื่อรองรับความเจริญเติบโตของประโคนชัยท่ีจะมี
การพัฒนาในอนาคต มิเช่นนั้นจะพัฒนาไม่ทันท้องถิ่นอื่น เช่น ระบบการคมนาคมควรจะมีการก่อสร้างทางเล่ียง
เมืองหรือไม่ เป็นต้น 

๒) โครงการท่ีเทศบาลได้ไปศึกษาดูงานของท้องถิ่นในจังหวัดอื่น ควรน ามาปรับใช้โดยเลือก 
ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีและวิถีชีวิตของชาวประโคนชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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รายรับจริง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖1  (ณ  ๓0 กันยายน ๒๕๖1) 
เทศบาลต าบลประโคนชัย  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
หมวด จ านวนเงิน (บาท) 

หมวดภาษีอากร (ภาษีจัดเก็บเอง) 1,942,703.88 
๑. ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 1,542,084.63 
๒. ภาษีบ ารุงท้องท่ี 4,425.53 
๓. ภาษีป้าย 396,193.72 
๔. อากรการฆ่าสัตว์ - 
หมวดภาษีอากร (ภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให้) 41,949,682.24 
๑. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเล่ือน 366,867.78 
๒. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายท้องถิ่น (๑ ใน ๙) 4,087,376.52 
๓. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 27,089,409.42 
๔. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 77,674.41 
๕. ภาษีสุรา - 
๖. ภาษีสรรพสามิต 8,198,697.96 
๗. ค่าภาคหลวงแร่ 84,055.15 
๘. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 64,150.- 
๙. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน 

1,981,451.- 

หมวดค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต และค่าปรับ 556,168.50 
๑. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 13,628.50 
๒. ค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 412,870.- 
๓. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์ 5,440.- 
๔. ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 93,025.- 
๕. ค่าปรับการผิดสัญญา - 
๖. ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 5,000.- 
๗. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 15,200.- 
๘. ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายหรือสะสมอาหาร 2,000.- 
๙. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 3,950.- 
๑๐. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 2,655.- 
๑๑. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าปรับอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ
ข้างต้น 

2,400.- 
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หมวด จ านวนเงิน (บาท) 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 3,229,395.82 
๑. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานท่ี 2,228,570.- 
๒. รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น 1,000,825.82 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 159,915.- 
๑. เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 200.- 
๒. ค่าขายแบบแปลน 43,500.- 
๓. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น 116,215.- 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 44,585,868.- 
๑. เงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีและภารกิจ 
ถ่ายโอนเลือกท า 

10,119,379.- 

๔. เงินอุดหนุนท่ัวไประบุวัตถุประสงค์ 34,466,489.- 
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 196,283.04 
๑. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 196,283.04 
๒. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา - 
๓. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกระทรวงสาธารณสุข - 
๔. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอื่นๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น - 

รวมทั้งสิ้น 92,620,016.48 
 

ยอดเงินกู้คงเหลือทั้งหมด  ณ วนัสิน้เดือนกนัยายนของปีงบประมาณ 11,252,629.60  บาท 
ยอดเงินสะสม  ณ วันสิ้นเดือนกนัยายนของปีงบประมาณ  69,091,152.57  บาท 
ยอดเงินทนุส ารองสะสม  ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของปีงบประมาณ 39,618,613.76  บาท 
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รายจ่ายจริง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖1  (ณ  ๓0 กันยายน ๒๕๖1) 
เทศบาลต าบลประโคนชัย  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
หมวด จ านวนเงิน (บาท) 

หมวดรายจ่ายงบกลาง 19,164,667.45 
๑. ค่าช าระหนี้เงินต้นและดอกเบ้ีย 2,077,207.41 
๒. รายจ่ายตามข้อผูกพัน 1,072,926.08 
๓. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 956,593.48 
๔. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 389,888.- 
๕. เงินส ารองจ่าย 41,369.44 
๖. เบ้ียยังชีพ 14,130,400.- 
7. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 196,283.04 
หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง (งบบุคลากร) 26,081,499.25 
๑. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,838,240.- 
๒. เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 14,546,223.59 
๓. ค่าจ้างประจ า 899,880.- 
๔. ค่าจ้างช่ัวคราว 7,797,155.66 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และหมวดสาธารณูปโภค 
(งบด าเนินงาน) 

19,809,019.18 

๑. ค่าตอบแทน 2,206,867.50 
๒. ค่าใช้สอย 8,186,972.73 
๓. ค่าวัสดุ 7,950,698.45 
๔. ค่าสาธารณูปโภค 1,464,480.50 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบลงทุน) 7,778,630.- 
๑. ค่าครุภัณฑ์ 1,152,630.- 
๒. ค่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 6,626,000.- 
หมวดเงินอุดหนุน 11,827,860.- 
๑. เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 80,000.- 
๒. เงินอุดหนุนส่วนราชการอื่นๆ 11,351,060.- 
๓. เงินอุดหนุนเอกชน 316,800.- 
๔. อื่นๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น 80,000.- 
งบรายจ่ายอื่นๆ 15,000.- 
๑ รายจ่ายอื่นๆ 15,000.- 

รวมทั้งสิ้น 84,676,675.88 
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รายรับจริง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖1  (ณ  ๓0 กันยายน ๒๕๖1) 
กิจการประปาเทศบาลต าบลประโคนชัย  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ประเภท จ านวนเงิน (บาท) 

๑. ค่าจ าหน่ายน้ าจากมาตรวัดน้ า 7,821,939.- 
๒. ค่าเช่ามาตรวัดน้ า 1,141,990.- 
๓. ผลประโยชน์อื่นๆ จากเบ็ดเตล็ด 570,735.74 
๔. ดอกเบ้ีย 147,403.61 

รวมทั้งสิ้น 9,682,068.35 
 

ยอดเงินสะสม ณ วนัสิน้เดือนกนัยายนของปีงบประมาณ  13,740,816.35  บาท 
ยอดเงินทนุส ารองสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของปีงบประมาณ   4,249,578.29  บาท 

 
 
 

รายจ่ายจริง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖1  (ณ  ๓0 กันยายน ๒๕๖1) 
กิจการประปาเทศบาลต าบลประโคนชัย  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
หมวด จ านวนเงิน (บาท) 

หมวดรายจ่ายงบกลาง 247,736.- 
๑. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 49,936.- 
๒. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บท.) 197,800.- 
หมวดรายจ่ายประจ า 6,880,311.17 
๑. เงินเดือน 448,020.- 
๒. ค่าจ้างประจ า 828,480.- 
๓. ค่าจ้างช่ัวคราว 998,840.- 
๔. ค่าตอบแทน 188,380.- 
๕. ค่าใช้สอย 153,585.97 
๖. ค่าวัสดุ 2,926,718.42 
๗. ค่าสาธารณูปโภค 1,336,286.78 
หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน 945,600.- 
๑. ค่าครุภัณฑ์ 55,600.- 
๒. ค่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 890,000.- 

รวมทั้งสิ้น 8,073,647.17 
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ผลการด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕59   

 (รายจ่ายค้างจ่าย  กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 - ๒๕๖1) 
 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ท่ี สัญญา 

เลขที ่
โครงการ วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา ระยะเวลา 

การด าเนินงาน 
ส่งมอบ/ 
ตรวจรับ 

หมายเหตุ 

1. 4/2561 ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ 
คอนกรีต ถนนหน้าโรงผลิตน้ า 
ประปาเทศบาลต าบลประโคนชัย  
จากทางหลวงแผ่นดิน ทล. ๒๑๙ 
(2445) ถึงทางหลวงแผ่นดิน ทล. 
๒๒๐๘ 

1,620,000.-   หจก.ศิริเรืองสิน 
    

20 มี.ค. 61 
- 2 มิ.ย. 61 

(75 วัน) 

- อยู่ระหว่างด าเนินการบอก
เลิกสัญญาจ้าง  เนื่องจาก 
ผู้รับจ้างด าเนินการก่อสร้าง 
ไปบางส่วนแล้ว  แต่ไม่ได้ 
ด าเนินการต่อ   
 

 
 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
ท่ี สัญญา 

เลขที ่
โครงการ วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา ระยะเวลา 

การด าเนินงาน 
ส่งมอบ/ 
ตรวจรับ 

หมายเหตุ 

๑. 6/2561 ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ 
จอ LED FULL Color 

 ๑,47๐,๐๐๐.- 
 

หจก.ธงชัยโอเอ เซลล์ แอนด์  
เซอร์วิส  

 

7 ส.ค. 61 
- 4 พ.ย. 61 

(90 วัน) 

- อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ติดต้ัง 

 
 
 


