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ส่วนที่  ๑ 
บทน า 

 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มี
จุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ  ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงานโครงการเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดู
ว่าแผนงานโครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้ านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มี
ปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่างๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) โครงการกิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคม ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความ
สุขุมรอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิด
จุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาส และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วน
ได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการ
ปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการ
ติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมาย
วัตถปุระสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการ
ไปแล้วว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตาม
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่ก าหนดไว้ สภาพ
ผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เ พื ่อเป็นข้อมูลส าหรับเร ่งร ัด  ปร ับปร ุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเน ินงาน 
โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง
ทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไป
อย่างมปีระสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน
ชุมชนหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝุายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
   1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  
   2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

 



-3- 
 
   3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
   4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 

5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องด าเนินการให้การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 
   1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง 
วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
   3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
 

  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็น
การก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษา
ว่าผู้ใช้ผลการน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร 
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่
ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก 
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่ าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์(Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของ
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยรายงานตาม
แบบที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจ
เขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตาม โดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในส านัก กอง ฝุายต่างๆ 
ได้รับรายงานสรุปแล้ว จะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือ
เสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 

  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการรายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
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ท้องถิ่น 
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ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ
ความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
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ประชาชนใน อปท. ทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เปน็
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ
ความเห็น 

เสนอ 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation 
tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล รวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด
สร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่าและวิธีการ เป็น
ต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaires) แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้ง
เกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงน าเครื่องมือการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ด าเนินการส ารวจและเก็บ
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดกรอบและแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
   1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
   2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่
ผ่านมาทุกครั้ง 
   3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 เมษายน และภายในวันที่ 15 ตุลาคม เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภา
ท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผล ประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพ โดยน าเครื่องมือที่มี
อยู่จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
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  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่
จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับชุมชนและระดับต าบล และอาจ
รวมถึงอ าเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวม
ของจังหวัดเดียวกัน  
  2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
   1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
   2) เครื่องมือ  
   3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
   1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเปูาหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบาย
หรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
   2) การส ารวจ(survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก(record)  
สังเกต(observe) หรือวัด(measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได ้
  3. ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม
และประเมินผล  ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด(Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะ
ใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การ
ทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นหนองตะกูหมู่ ที่ 7 (จะใช้การ
ทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจ าปี  (จะใช้การทดสอบและการวัด
อย่างไร) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเก่ียวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง     
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
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  3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นใช้
การสังเกตเพ่ือเฝูาดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต 
และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการ
สังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน
มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้
เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค์
ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิต หรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  และการ
ด าเนินการตามโครงการซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและ
การด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่างๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้
ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุ ง
รายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝุายต่างๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ 
ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
 
 
 



-8- 
 
  7. ท าให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/
ฝุายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เปูาหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการที่ดี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที ่ ๒ 
ผลการด าเนินโครงการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) 
 

ก. วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลประโคนชัย 
“ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจรุ่งเรือง เมืองน่าอยู่" 
 

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

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

ตามหลักธรรมาภิบาล 
๕. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อย และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

ในชุมชน 
 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   
เทศบาลต าบลประโคนชัยได้ก 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 ปรับปรุงและขยายเขตระบบไฟฟูาสาธารณะให้ใช้การได้ดีและทั่วถึง 
๒.๓ ปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการจราจร 
๒.๔ ติดตั้งและปรับปรุงปูายต่างๆ ในเขตเทศบาล 
๒.๕ พัฒนาระบบการผลิตน้ าประปาและขยายเขตบริการประชาชน 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓.๑ ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
๓.๒ ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓.๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชนให้ถูกหลัก

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

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๕.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
๕.๒ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
๖.๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ครอบครัว ชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพ่ึง 

ตนเองได ้ 
๖.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการและให้การสงเคราะห์ประชาชน 
๖.๓ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเด็ก เยาวชน และสตรี 
๖.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

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

ง. การวางแผนพัฒนา   
     เทศบาลต าบลประโคนชัยได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4) ตาม
กระบวนการทีบ่ัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือ
พัฒนาพื้นทีท่ี่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป  

เทศบาลต าบลประโคนชัยได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖4) เมื่อวันที่ 
30 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖4) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 เมื่อ
วันที่ 30 ตุลาคม ๒๕60 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวนทั้งสิ้น 
130  โครงการ  จ าแนกตามยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
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จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4) 
 

ยุทธศาสตร ์
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  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การกีฬา และนนัทนาการ 

29 ๓๐,๔9๘,๓๑๐.- ๒8 ๒8,998,๓๑๐.- ๒8 29,99๘,๓๑๐.- ๒7 ๒4,99๘,๓๑๐.- 

๒) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑๒ ๑๐,๓๕๘,๐๐๐.- ๘ ๑๕,๑๗๐,๐๐๐.- ๙ ๑๑,๖๘๖,๐๐๐.- ๖ ๑๒๔,๘๐๐,๐๐๐.- 
๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 6 85,4๐๐,๐๐๐.- 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) ด้านการเมืองการบรหิาร 21 4,006,5๐๐.- 19 2,904,1๐๐.- 18 2,676,7๐๐.- 18 7,429,1๐๐.- 

ครุภณัฑ ์ 26 1,719,700.- 9 1,315,900.- 9 1,152,300.- 10 2,264,900.- 
รวม ๑๑7 134,7๗2,5๑๐.- 92 ๕๖,๗๓๘,๓๑๐.- ๘9 ๗๘,๒๐๓,๓๑๐.- ๘6 ๑๗๒,๑๘๒,๓๑๐.- 

 
จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4)  เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1 

 
ยุทธศาสตร ์

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  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การกีฬา และนนัทนาการ 

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

๒) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒ ๗,๑๐๐,๐๐๐.- - - - - - - 
๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม - - 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) ด้านการเมืองการบรหิาร 2 270,0๐๐.- 2 270,0๐๐.- 1 2๐,๐๐๐.- 1 2๐,๐๐๐.- 

ครุภณัฑ ์ 4 136,600.- 4 138,400.- 1 600,000.- 1 400,000.- 
รวม ๑3 ๒๓,236,๐๐๐.- ๑2 ๑๘,508,๒๐๐.- 7 ๒๐,๑8๑,๔๐๐.- 7 ๒๑,๐9๒,๒๐๐.- 
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จ. การจัดท างบประมาณ 
เทศบาลต าบลประโคนชัยได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖1 เมื่อวันที่ ๒8 กันยายน ๒๕60 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติ และโอนงบประมาณมาตั้ง
จ่ายรายการใหม ่จ านวน 95 โครงการ งบประมาณ 51,560,000.- บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้
ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ  งบประมาณ 
๑. ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 25 ๒4,23๗,๑0๐.- 

๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 7 5,996,000.- 

๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒ 1,65๐,๐๐๐.- 

๔. ด้านสาธารณสุข 6 1,030,๐๐๐.- 

๕. ด้านเศรษฐกิจ 2 105,200.- 

๖. ด้านสังคม  14 16,036,4๐๐.- 

๗. ด้านการเมืองการบริหาร  16 1,203,200.- 

รวม 72 50,257,90๐.- 
ครุภณัฑ ์ 23 1,302,100.- 

รวมทั้งสิ้น 95 51,560,00๐.- 

 
๑. จ่ายจากเงินรายไดจ้ัดเก็บเอง  45  โครงการ  งบประมาณ  6,599,400.- บาท  ได้แก่ 

1) โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังและส่งเสริมการอ่าน 
2) โครงการจัดหาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ประจ 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 
๑5) โครงการสร้างจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
๑6) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 
17) โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
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18) โครงการอบรมผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาลต าบลประโคนชัย และศึกษา   

ดูงานตลาดสดตัวอย่าง 
19) โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
20) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชมรมกุ้งจ่อมกระยาสารทประโคนชัย 
21) โครงการอบรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลประโคนชัย 
๒๒) โครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
23) โครงการอบรมและส่งเสริมพัฒนาสตรีเทศบาลต าบลประโคนชัย 
24) โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัว 
25) โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว 
26) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
2๗) โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ 
28) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
2๙) โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 
30) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์แก่ผู้พิการและผู้ปุวยเอดส์ 
31) โครงการเวทีประชาคมจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
๓2) โครงการอบรมกฎหมายท้องถิ่น 
๓3) โครงการจัดงานวันเทศบาล 
๓๔) โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
๓5) โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
3๖) โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน 
3๗) โครงการจัดท าแผนชุมชน 
๓8) โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาล 
๓9) โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนเทศบาลต าบล  

ประโคนชัย 
40) โครงการฝึกอบรมการปูองกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น 
๔1) โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันและระงับอัคคีภัย 
๔๒) โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 
๔3) โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. 
44) โครงการอบรมผลประโยชน์ทับซ้อน 
45) โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง 
 

๒. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  45  โครงการ  งบประมาณ  11,825,270.- บาท  ได้แก่ 
๑) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
2) โครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 

    3) โครงการปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์หนองระแซซัน 
4) โครงการจัดงานประเพณีข้ึนเขาพนมรุ้ง 
5) โครงการจัดงานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย 

    6) โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาอ าเภอประโคนชัย 
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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 หมู่ที่ ๗ 
13) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.ท่อระบายน้ า,บ่อพักซอยราษฎร์พัฒนา 
14) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตพร้อมไหล่ทาง ท่อ คสล. บ่อพัก 

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

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

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

หนองระแซซัน 
18) โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลประโคนชัย 
19) โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
20) โครงการจัดหารายได้เพ่ือจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชน 
21) โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
22) โครงการสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ 

หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
23) โครงการติดตั้งท่อธารประปาดับเพลิง 
24) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมเครื่อง

ส ารองไฟฟูา (กองคลัง) 
25) โครงการจัดซื้อหัวฉีดน้ าดับเพลิงแบบปรับระดับการไหลของน้ า 
26) โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน  ขนาดไม่ต่ ากว่า 

๒๔,๐๐๐ บีทียู. พร้อมติดตั้ง 
27) โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก(Inkjet) (กองวิชาการ) 
28) โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก(Inkjet) (กองสาธารณสุขฯ) 
29) โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ ๙ 
30) โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีเลคเชอร์ แบบตัวเดี่ยว 
31) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ออลอินวัน พีซี จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙.๕ นิ้ว 
32) โครงการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอ้ีนักเรียน 
33) โครงการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอ้ีรับประทานอาหาร   
34) โครงการจัดซื้อชุดรับแขก 
35) โครงการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอ้ีท างานผู้อ านวยการและครู 
36) โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 
37) โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือLEDสี (กองสวัสดิการฯ) 
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38) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ พร้อมเครื่อง
ส ารองไฟฟูา (กองสวัสดิการสังคม) 

39) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ พร้อมเครื่อง
ส ารองไฟฟูา (กองสาธารณสุขฯ) 

40) โครงการจัดซื้อเครื่องเชื่อม 
41) โครงการจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก 
42) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน 
43) โครงการจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ พร้อมเหล็กกระทุ้งแบบเหลี่ยม 

     44) โครงการจัดซื้อกล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่าวัดมุมได้ละเอียด ๕ 
ฟิลิบดา (ระบบอัตโนมัติ) 
    45) โครงการจัดซื้อกล้องส ารวจ Total Station พร้อมอุปกรณ ์  

 

๓. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปแบบมีวัตถุประสงค์  5  โครงการ  งบประมาณ 33,135,33๐.- 
บาท  ได้แก่ 
   ๑) โครงการจัดหาอาหารกลางวัน 

๒) โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม) 
3) โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมลูฐานในชุมชน 
4) โครงการสนับสนุนการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
5) โครงการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ
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รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลประโคนชัย  มีดังนี ้
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

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

 ๑.วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

- 
(โอนลด 

100,000.-) 
 

เพื่อน้อมส านึกพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

๒.  ๒. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็   
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๑๐๐,๐๐๐.- 
 
เพื่อน้อมส านึกพระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ 
บรมราชินีนาถ 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนม 
พรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี 

๓. 3. จัดงานเฉลิมพระเกียรตสิถาบัน
พระมหากษตัริย์และพระบรมวงศา 
นุวงศ ์

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๑5๐,๐๐๐.- 
(โอนเพิ่ม 

50,000.-) 

เพื่อเฉลิมพระเกียรตเินื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา และวัน
คล้ายวันพระราชสมภพ 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระมหากษัตริย์และ
วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบรมวงศานุวงศ์ 

๔. 4. ส่งเสริมงานรัฐพิธีและงานส าคญั
ทางราชการ 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

๑๐,๐๐๐.- เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้ที ่  
ท าการปกครองอ าเภอประโคนชัย 
ด าเนินกิจกรรม 

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

5. 5. จัดหาอาหารกลางวัน เงินอุดหนุน
แบบมี

วัตถุประสงค์ 

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

อาหารกลางวัน 

6. 6. จัดหาอาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุน
แบบม ี

วัตถุประสงค์ 

๕,78๖,๙3๐.- 
 
เพื่อให้นักเรียนสังกัด สพป.บร.๒ 
ในเขตเทศบาล ๓ โรง และ รร.
เทศบาลต าบลประ โคน ชัย  มี
อาหารเสริม(นม) รับประทาน 

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

7.  7. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ รายได ้
จัดเก็บเอง 

๑2๐,๐๐๐.- เพื่อส่งเสริมให้ทุกองค์กรได้เห็น
ความส าคญัของเด็ก 

งานวันเด็กแห่งชาติ 

 



-๑7- 
 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

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

8. จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังและสง่เสริม
การอ่าน 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

8๒,๐๐๐.- เพื่อส่งเสริมทักษะทางการศึกษา
ให้นักเรียน 

แข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ,วิทยาศาสตร์
, ภาษาไทย, คณิตศาสตร์ ฯลฯ 

9. 9.จัดหาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ประจ า
หอสมุดเทศบาล 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๑๐๐,๐๐๐.- 
 
เพื่อให้ประชาชนมีหนังสือเลือก
อ่านหลากหลาย 

หนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร และสิ่งพิมพ์
อื่นๆ 

๑๐. 10. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๑,689,๑7๐.- 
(โอนเพิ่ม 
6,000.- 

เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการ 
ศึกษาโรงเรียนเทศบาลต าบล  
ประโคนชัย 

ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา ค่าพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็ก ค่าเงินรายหัวนักเรียน แบบเรียน
และสิ่งพิมพ์ ฯลฯ 

๑๑. 11. บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

404,000.- 
(โอนลด 

96,000.-) 

เพื่อให้โรงเรียนมีการบริหารโดยใช้
หลักการมีส่วนร่วมที่มุ่งผลสมัฤทธ์ิ
ของงาน 

โรงเรียนเทศบาลต าบลประโคนชัย 

๑๒. 12. สนับสนุนปจัจัยพื้นฐานส าหรบั
นักเรียนยากจน (เพิม่เตมิ ฉบับท่ี 1) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,000.- เพื่อสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานท่ี
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตส าหรับ
นักเรียนยากจน 

นักเรียนยากจนของโรงเรียนเทศบาลต าบล
ประโคนชัย 

๑๓. ๑3. ส่งนักกีฬาเทศบาลต าบล 
ประโคนชัยร่วมแข่งขันกีฬา 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๒๐๐,๐๐๐.- เพื่อสร้างความสามัคคี ระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กีฬาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
ประโคนชัยเกมส์ และกีฬาสันนิบาตเทศบาล
จังหวัดบุรีรัมย์ 

๑๔. ๑4. ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาอ าเภอ 
ประโคนชัย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

3๐,๐๐๐.- เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้ที่  
ท าการปกครองอ าเภอประโคนชัย
จัดการแข่งขันกีฬา 

แข่งขันกีฬาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพฯ (ประโคนชัยเกมส์) 

๑๕. ๑5. จดัการแข่งขันกีฬาเทศบาลต าบล
ประโคนชัย 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๓6๐,๐๐๐.- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออก
ก าลังกายมีสุขภาพแข็งแรง  

การแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ เช่น เปตอง , 
ฟุตบอล 7 คน , บาสเกตบอล ฯลฯ 

16.  16. ปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์
หนองระแซซัน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,992,000.- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออก
ก าลังกายมีสุขภาพแข็งแรง 

หลังคา พ้ืนสนามกีฬา และระบบไฟฟูา 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

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

๑7. แข่งขันกีฬาสีภายใน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๑๒๐,๐๐๐.- เพื่ อสนั บสนุ น งบประมาณให้
โรงเรียนในเขตเทศบาลจัดการ
แข่งขันกีฬาสีภายใน 

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

18. 18. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา รายได ้
จัดเก็บเอง 

4๐,๐๐๐.- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา 

วันออกพรรษา วันข้ึนปีใหม่ วันมาฆบูชา  
วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา  

19. 19. จดัพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ 
สามเณร และบวชศีลจารณิีภาคฤดูร้อน 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

60,000.- เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้วัด
กลางจัดพิธบีรรพชาอุปสมบทเพื่อ
เสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
เยาวชนและประชาชน 

พระภิกษุ สามเณร และบวชศีลจาริณีภาค
ฤดูร้อน 

20. 20. จัดงานประเพณีลอยกระทง รายได ้
จัดเก็บเอง 

18๐,๐๐๐.- เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณี
ของไทยให้คงอยู่ 

กิจกรรมต่างๆ งานประเพณีลอยกระทง 

21. 21. จัดงานประเพณีสงกรานต์ รายได ้
จัดเก็บเอง 

15๐,๐๐๐.- เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณี
ของไทยให้คงอยู่ 

กิจกรรมต่างๆ งานประเพณสีงกรานต ์

22. 22.จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา รายได ้
จัดเก็บเอง 

๗๐๐,๐๐๐.- เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณี
ของไทยให้คงอยู่ 

กิจกรรมต่างๆ งานประเพณีแห่เทียน
พรรษา 

23. 23. จัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๒๐,๐๐๐.- เพื่ อสนั บสนุ น งบประมาณให้      
ที่ท าการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
ด าเนินกิจกรรมสืบสานประเพณี
ขอมโบราณ และส่ ง เสริมการ
ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 

งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ณ อุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง 

24. 

 

24. อัตลักษณ์ประโคนชัย รายได ้
จัดเก็บเอง 

4๐,๐๐๐.- เพื่ อส่ ง เสริ มการถ่ ายภาพงาน
ประเพณีแห่เทียนพรรษาอ าเภอ
ประโคนชัย 

ภาพถ่ายงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
อ าเภอประโคนชัย 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

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

๒5. จัดงานเทศกาลข้าวมะลิหอม  
ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๓๐,๐๐๐.- เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้ที่ท า
การปกครองอ าเภอประโคนชัย
ด าเนินกิจกรรมสนับสนุนสินค้า  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวประโคนชัย 

งานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชม
ทุ่งนกประโคนชัย 

26. ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1. ปรับปรุงผิวจราจร คสล. และราง
ระบายน้ า คสล. ซอยริมบึง 

เงนิอุดหนุน
ทั่วไป 

538,000.- เพื่อให้ผิวจราจรมสีภาพที่ดีและ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในชุมชน 

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม. กว้างเฉลี่ย 
3.20 ม. หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
412.80 ตร.ม. รางระบายน้ า คสล. 
กว้าง 0.35 ม.  

27.  2. ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า,บ่อพกั ซอยแสนสุข หมูท่ี่ 7 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.- เพื่อให้ได้ถนนท่ีได้มาตรฐาน และมี
ระบบระบายน้ าที่ด ี

ถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ า,บ่อพัก 
ซอยแสนสุข หมู่ที่ 7 

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

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

901,000.- เพื่อให้ได้ถนนท่ีได้มาตรฐาน และมี
ระบบระบายน้ าที่ด ี

ถนน คสล.ท่อระบายน้ า,บ่อพักซอย
ราษฎร์พัฒนา 

29.  4. ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีตพร้อมไหล่ทาง ท่อคสล. บ่อพัก 
ซอยประชาร่วมใจ หมู่ท่ี 7 ถนน     
ประโคนชัย-สวายสอ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,697,000.- เพื่อให้ได้ถนนท่ีได้มาตรฐานและมี
ระบบระบายน้ าที่ด ี

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

30.  5. ปรับปรุงฝาบ่อพัก คสล. ถนนหน้า 
วัดแจ้งจากสามแยกหน้าโรงเรียนวดัแจ้ง 
ถึงสี่แยกประโคนชัย-บ้านกรวด 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

410,000.- เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในชุมชน ฝาบ่อพัก คสล. ถนนหน้าวัดแจ้ง จาก 
สามแยกหนา้โรงเรียนวัดแจ้ง  ถึงสี่แยก
ประโคนชัย-บ้านกรวด 

31. 

 

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

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000.- เพื่อให้ได้ถนนท่ีได้มาตรฐานและมี
ระบบระบายน้ าที่ด ี

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

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

32. ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 7. ปรับปรุงบ่อกรองทราย รายได ้
จัดเก็บเอง 

2,000,000.- เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลติ
น้ าประปา  

บ่อกรองทราย 

33. ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 1. สร้างจติส านึกในการรักษา  
 สิ่งแวดล้อม 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๑5๐,๐๐๐.- 
 
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการรักษาสิ่งแวดล้อม  

กิจกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมใน 
เขตเทศบาล 

34.  2. ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์หอ้ง  
 สุขา และระบบระบายน้ า ในอุทยานน้ า
หนองระแซซัน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,500,000.- เพื่ออ านวยความสะดวกในการจดั
กิจกรรมของเทศบาล และบริการ
ประชาชน 

ศาลาอเนกประสงค์ ห้องสุขา และระบบ
ระบายน้ า ในอุทยานน้ าหนองระแซซัน 

35. 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 

 1. พระราชด าริดา้นสาธารณสุข  
 (เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

320,000.- เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้ชุมชน
ด าเนินงานตามแนวทางของ
โครงการ  

สนับสนุนงบประมาณให้คณะกรรมการ 
ชุมชนเทศบาลต าบลประโคนชัย ชุมชนละ 
20,000.- บาท 

36.  2. พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานใน
ชุมชน 

เงินอุดหนุน
แบบมี

วัตถุประสงค์ 

120,000.- เพื่อสนับสนุนการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน 

1) การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข  
2) การแก้ไขปญัหาสาธารณสุข  
3) การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์ 
ศสมช. (16ชุมชนๆละ 7,500.-) 

37.  3. พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข รายได ้
จัดเก็บเอง 

30,000.- 
(โอนลด 

120,000.-) 

เพื่ออบรมให้ความรู้ทางด้าน
สาธารณสุข 

กลุ่มผู้ประกอบการงานสุขาภบิาลอาหาร, 
กลุ่มด้านส่งเสริมสุขภาพ และกลุม่เสี่ยง  

38.  4. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

20,000.- 
(โอนลด 

20,000.-) 

เพื่อพัฒนาศักยภาพการด าเนินงาน
ด้านสาธารณสุขให้แก่ อสม. 

อสม.เทศบาลต าบลประโคนชัย 

39.  5. อบรมผู้ประกอบการในตลาดสด
เทศบาลต าบลประโคนชัย และศึกษา   
ดูงานตลาดสดตัวอย่าง 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

300,000.- เพื่อส่งเสริมให้ปฏิบตัิตนได้ถูกหลัก
สุขาภิบาล 

ผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาลต าบล
ประโคนชัย 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

40. 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 

 6.สนับสนุนกองทุนหลักประกันสขุภาพ
เทศบาลต าบลประโคนชัย  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

240,000.- เพื่อสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม
ของกองทุนฯ 

กิจกรรมของกองทุนหลักประกันสขุภาพ
เทศบาลต าบลประโคนชัย  

41. ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจ 

1. อบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน รายได ้
จัดเก็บเอง 

55,200.- 
(โอนลด 

14,800.-) 

เพื่อส่งเสริมการสรา้งงานและเพิ่ม
รายได้ให้แก่ประชาชน 

ประชาชนท่ีมีความสนใจ 

42. 2. อบรมพัฒนาศักยภาพชมรมกุ้งจ่อม
กระยาสารทประโคนชัย 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

50,000.- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคณุภาพสินค้า 
และการบริหารจัดการชมรมให้มี
ประสิทธิภาพ  

สมาชิกชมรมกุ้งจ่อมกระยาสารทประโคนชัย 

43. ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

1. ส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

รายได ้
จัดเก็บเอง 

150,000.- เพื่อส่งเสริมให้ผูสู้งอายุด ารงชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 

44. ๒. จัดงานวนัผู้สูงอายุ รายได ้
จัดเก็บเอง 

5๐,๐๐๐.- เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้ท ากิจกรรมร่วมกัน
และพบปะพูดคุยกัน 

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 

45. ๓.อบรมพัฒนาศักยภาพคณะท างาน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๑๐,๐๐๐.- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ 
คณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน 

  คณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครวั 
 ในชุมชน 

46. ๔. จัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณ
กุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๒๐,๐๐๐.- เพื่อสนับสนุนงบประมาณส านักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัดบุรรีัมย์ ด าเนิน
กิจกรรมสาธารณกุศลตามภารกิจ 

ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหา
ทางสังคมและผู้ประสบสาธารณภัย 

47. ๕. สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส รายได ้
จัดเก็บเอง 

๕๐,๐๐๐.- 
 
เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคหรือ  
เงินสงเคราะห์ให้ผูด้้อยโอกาส 

ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล 

48. ๖. ปูองกันและแกไ้ขปัญหาความรนุแรง
ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

2๐,0๐๐.- 
 
เพื่อส่งเสริมการใหค้วามคุ้มครองแก่
ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการกระท าความ
รุนแรง 

เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

49. ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

7. ปูองกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๑๐,๐๐๐.- เพื่อสนับสนุนงบประมาณให ้
ที่ท าการปกครองอ าเภอประโคนชยั
ด าเนินกิจกรรม 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพ้ืนท่ี อ.ประโคนชัย 

50. 8. รณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

8๐,๐๐๐.- เพื่อปูองกันกลุ่มเสีย่งและประชาชน   
ทั่วไปไม่ให้ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด 

กลุ่มเสี่ยงและประชาชนในเขตเทศบาล 

51. 9. อบรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
ต าบลประโคนชัย 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

120,000.- เพื่อเป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนใน
การประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานองค์กรต่างๆ  

เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล 

52. 10. อบรมและส่งเสรมิพัฒนาสตรี
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

100,000.- เพื่อส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการ
ด าเนินกิจกรรมของสตรีเทศบาล 

กลุ่มสตรเีทศบาลต าบลประโคนชัย 

53. 11. พัฒนาบทบาทสตรีและสร้างความ
เข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัว 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

50,000.- เพื่อส่งเสริมบทบาทของสตรีให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดความเข้มแข็ง
แก่สถาบันครอบครัว 

กลุ่มสตรีและตัวแทนครอบครัว 

54. 12. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์แก่ผู้พิการและผูปุ้วยเอดส์ 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

20,000.- เพื่อให้ผู้พิการและผู้ปุวยเอดส์มี
ความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์
ที่พึงได้รับ 

คนพิการ และผู้ปุวยเอดส์ที่สนใจเข้าร่วม
กิจกรรม 

55.  13.สนับสนุนการสร้างหลักประกนัด้าน 
รายได้แก่ผูสู้งอายุ  
(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) 

เงินอุดหนุน
แบบมี

วัตถุประสงค์ 

12,110,400.- เพื่อรองรับการจดัสวสัดิการให้แก่
ผู้สูงอายุตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลประโคนชัย 

56.  14.สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ 
ผู้พิการและทุพพลภาพ  
(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) 

เงินอุดหนุน
แบบมี

วัตถุประสงค์ 

3,246,000.- เพื่อรองรับการจดัสวสัดิการให้แก่
คนพิการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  

ผู้พิการในเขตเทศบาลต าบลประโคนชัย 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

57.  7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร 

๑. สนับสนุนการด าเนินงานศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

๑๒,๐๐๐.- เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้องค์การ 
บริหารส่วนต าบลบ้านไทรด าเนินการจัด
สถานท่ีกลางในการจดัซื้อจัดจา้ง 

ศูนย์รวมข้อมลูข่าวสารการจดัซื้อจดัจ้าง
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
อ าเภอประโคนชัย 

58. 2. จัดท าแผนชุมชน รายได ้
จัดเก็บเอง 

- 
(โอนลด 

10,000.-) 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดท าแผนชุมชน 

แผนชุมชน 

59. 3. เวทีประชาคมจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๓๕,๐๐๐.- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลต าบล
ประโคนชัย 

60. 4. อบรมกฎหมายท้องถิ่น รายได ้
จัดเก็บเอง 

๒๐,๐๐๐.- เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นักเรียนระดับมัธยมโรงเรียนในเขต
เทศบาล 

61. 5. จัดงานวันเทศบาล รายได ้
จัดเก็บเอง 

30,๐๐๐.- เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในอ านาจ
หน้าท่ีของเทศบาล 

งานวันเทศบาล 

62. 6. อบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๓๐๐,๐๐๐.- เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ 
มีความพร้อมในการปฏิบตัิงาน 

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 

63. 7. อบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพคณะกรรมการชุมชน 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๓2๐,๐00.- 
 
เพื่อให้ผู้น ามีความรู้ความเข้าใจในหลักการ
พัฒนาชุมชนบนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม 

คณะกรรมการชุมชนเทศบาลต าบล    
ประโคนชัย และผู้สังเกตการณ ์

64. 8. ปรับปรุงข้อมูลแผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

114,2๐๐.- 
(โอนลด 

35,800.-) 

เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษแีละ
ทะเบียนทรัพยส์ินให้เป็นปัจจบุัน และ
น าไปใช้ในการวางแผนจัดเก็บรายได ้

ข้อมูลผูต้้องช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ภาษีปูาย และภาษีบ ารุงท้องที ่

65. 9. จัดเก็บข้อมลูพื้นฐานในเขต
เทศบาล 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

- 
(โอนลด 

20,000.-) 

เพื่อน าข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆ ไปใช้ใน  
การพัฒนาเทศบาล 

ข้อมูลพื้นฐานของทุกหลังคาเรือนในเขต
เทศบาล 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

66. ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร 

๑0. จัดกิจกรรมวัน อปพร. รายได ้
จัดเก็บเอง 

๑๕,๐๐๐.- 
 
เพื่อให้ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ 
ของ อปพร. 

กิจกรรมวัน อปพร. 

67. 11. ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือนเทศบาลต าบล
ประโคนชัย 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

9๐,๐๐๐.- เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบตัิงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

อปพร. เทศบาลต าบลประโคนชัย 

68. 12. ฝึกอบรมการปูองกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๕๐,๐๐๐.- เพื่อเตรียมพร้อมการปูองกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น 

นักเรียนในเขตเทศบาลต าบลประ
โคนชัย 

69. 13. ฝึกซ้อมแผนปูองกันและระงับ
อัคคีภัย 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๔๐,๐๐๐.- เพื่อเตรียมพร้อมการปูองกันและระงับ
อัคคีภัย 

อปพร. เทศบาล และหน่วยงาน
ข้างเคียง 

70. 14. ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

4๐,๐๐๐.- เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบตัิตามกฎ
จราจรในช่วงเทศกาล 

เทศกาลขึ้นปีใหม่ และเทศกาล
สงกรานต ์

71. 15. ตดิตั้งท่อธารประปาดับเพลิง เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

125,000.- เพื่ออ านวยความสะดวกในการใช้น้ า 
ระงับเหตเุพลิงไหม ้

ท่อธารประปาดับเพลิง 

72. 16. อบรมผลประโยชน์ทับซ้อน  
(เพิม่เติม ฉบับท่ี 1) 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

12,000.- เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า  
และพนักงานจ้าง  
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แผนงาน ประเภท  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

1 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

64,800.- 
 
 เพื่ออ านวยความสะดวกในการ 
 ปฏิบัติงานและบริการประชาชน 
 ที่มาติดต่อราชการ 

 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 
 ไม่ต่ ากว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู. พร้อมติดตั้ง จ านวน ๒  
 เครื่อง/ป ี

2 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

7,700.-  เพื่ออ านวยความสะดวกในการ 
 ปฏิบัติงาน 

 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก(Inkjet)  
 จ านวน ๑ เครื่อง 

3 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

40,000.-  เพื่ออ านวยความสะดวกในการ  
 ระงับเหตุอัคคภีัย 

 หัวฉีดน้ าดับเพลิงแบบปรับระดับการไหลของน้ า 
 ได้  จ านวน ๒ ชุด 

4 การศาสนา วัฒนธรรม  
และนันทนาการ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

8,500.-  เพื่อเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรปู  
 พร้อมท้ังเครื่องบูชาสักการะตาม 
 คติของชาวพุทธ 

 โต๊ะหมู่บูชา หมู่ ๙  จ านวน 1 ชุด 

5 การศึกษา ครุภณัฑ์ส านักงาน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.-  เพื่ออ านวยความสะดวกให้นักเรยีน 
 ที่มาร่วมกิจกรรมของหอสมดุ 

 เก้าอี้เลคเชอร์ แบบตัวเดีย่ว  จ านวน ๕๐ ตัว/ป ี

6 การศึกษา ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

28,000.-  เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลทาง 
 อินเตอร์เน็ตในหอสมุดเทศบาล 

 เครื่องคอมพิวเตอร์ออลอินวัน พีซี  จอขนาด 
 ไม่น้อยกว่า ๑๙.๕ นิ้ว  จ านวน ๒ เครื่อง/ปี 

7 การศึกษา ครุภณัฑ์การศึกษา 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

95,000.-  เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาลม ี
 โต๊ะและเก้าอ้ีใช้นั่งเรียน 

 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 

8 การศึกษา ครุภณัฑ์งานบ้าน 
งานครัว 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.-  เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ม ี
 โต๊ะและเก้าอ้ีนั่งรับประทานอาหาร 

 โต๊ะและเก้าอ้ีรับประทานอาหาร  จ านวน ๑๐ ชุด 

9 การศึกษา ครุภัณฑ์ส านักงาน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.-   เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผูม้า 
  ติดต่อราชการ และใช้งานกิจกรรม 
  ของโรงเรียนเทศบาล 

 ชุดรับแขก ๒ ชุด  เป็นโซฟา ๓ ที่น่ัง ๑ ตัว  
 โซฟา ๑ ที่น่ัง ๒ ตัว  โต๊ะกลาง ๑ ตัว 
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แผนงาน ประเภท  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

10 การศึกษา ครุภณัฑ์ส านักงาน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

36,000.-  เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  โต๊ะ-เก้าอี้ท างานของผู้อ านวยการและคร ู
 โรงเรียนเทศบาล  จ านวน ๖ ชุด 

11 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

19,000.-  เพื่ออ านวยความสะดวกการดูแลเกาะกลาง 
 ถนนและถนนสายต่างๆ 

 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จ านวน ๒  
 เครื่อง/ป ี

9,500.- 
(โอนลด 9,500.-) 

 เพื่ออ านวยความสะดวกการดูแลสวนสาธารณะ  เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จ านวน ๑  
 เครื่อง/ป ี

12 สาธารณสุข ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

27,800.-  เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  เครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรับงานประมวลผล 
 แบบท่ี ๑ พร้อมเครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด  
 ๑ kVA  จ านวน ๑ ชุด 

13 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

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

14 สาธารณสุข ครุภณัฑ์โรงงาน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

12,000.- เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏบิัติงาน  เครื่องตัดเหล็ก  จ านวน ๑ เครื่อง 

15 สาธารณสุข 
 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

7,700.- เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏบิัติงาน   เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉ ีดหมึก  
  (Inkjet)  จ านวน ๑ เครื่อง 

16 สาธารณสุข ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร ์
หรือการแพทย ์

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.- เพื่อใช้ในการช่วยเหลือชีวิตผู้ปุวยในภาวะ
ฉุกเฉิน 

 อุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน  จ านวน ๑ ชุด 

17 อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

9,500.- เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏบิัติงาน
ก่อสร้างและงานซ่อมบ ารุง 

  แบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ขนาด ๑๕  
  x ๑๕ x ๑๕ ซม. จ านวน ๓ ลูก พร้อม 
  เหล็กกระทุ้งแบบเหลี่ยม 

18 อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

ครุภณัฑ์ส ารวจ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

500,000.-    เพื่อใช้วัดมุมและวัดระยะในเครือ่งเดียวกัน   กล้องส ารวจ Total Station  พร้อม 
  อุปกรณ์  จ านวน ๑ ชุด 
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แผนงาน ประเภท  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

19 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภณัฑ์ส ารวจ เงินอุดหนุนทั่วไป 110,000.-  เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานส ารวจ กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่า
วัดมุมได้ละเอียด ๕ ฟิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ) 
จ านวน ๑ กล้อง 

20 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เงินอุดหนุนทั่วไป 35,800.-  เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี ๒ จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว 
พร้อมเครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด ๑ kVA 
จ านวน ๑ ชุด/ป ี (เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1) 

21 สังคมสงเคราะห ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ เงินอุดหนุนทั่วไป 27,800.-  เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี ๑ จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว 
พร้อมเครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด ๑ kVA 
จ านวน ๑ ชุด/ป ี (เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1) 

22 สังคมสงเคราะห ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ เงินอุดหนุนทั่วไป 17,000.-  เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เครื่องพิมพ์ Multifunction  ชนิดเลเซอร์ 
หรือ LED สี  จ านวน ๑ เครื่อง 
(เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 1) 

23 การพาณิชย ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เงินรายได ้ 56,000.-  เพื่อบริการประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ   เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง  
  (มีระบบฟอกอากาศ)  ขนาดไม่ต่ ากว่า  

   24,๐๐๐ บีทียู. พร้อมตดิตั้ง จ านวน ๒ เครื่อง  (   
    (เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 1) 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
เทศบาลต าบลประโคนชัย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 และโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม่ โดยได้มี
การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จ านวน 37  โครงการ งบประมาณ 18,546,055.63 บาท และมีการเบิก 
จ่ายงบประมาณ จ านวน 34 โครงการ งบประมาณ 17,652,055.63 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์
ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

๑. ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วฒันธรรม 
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

๑6 10,070,951.88 ๑6 10,070,951.88 

๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2 434,000.- - - 

๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - - - - 

๔. ด้านสาธารณสุข 2 ๒59,279.- 2 ๒59,279.- 

๕. ด้านเศรษฐกิจ - - - - 

๖. ด้านสังคม  5 7,143,29๐.- 5 7,143,29๐.- 

๗. ด้านการเมืองการบริหาร  5 92,584.75 5 92,584.75 

รวม 30 18,000,105.63 28 17,566,105.63 
ครุภณัฑ ์ 7 545,950.- 6 85,950.- 

รวมทั้งสิ้น 37 18,546,055.63 34 17,652,055.63 

 
๑. จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง  จ านวน 15 โครงการ งบประมาณ 1,393,2๐๐.- บาท 

โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน ๑5 โครงการ งบประมาณ  
846,478.63  บาท  ได้แก่ 

1) โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังและส่งเสริมการอ่าน 
2) โครงการจัดหาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ประจ าหอสมุดเทศบาล 
3) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
4) โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา 
5) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 

    6) โครงการส่งนักกีฬาเทศบาลต าบลประโคนชัยร่วมแข่งขันกีฬา 
   7) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลต าบลประโคนชัย 

8) โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
9) โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัว 
10) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์แก่ผู้พิการและผู้ปุวยเอดส์ 
11) โครงการเวทีประชาคมจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
12) โครงการอบรมกฎหมายท้องถิ่น 
13) โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
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1๔) โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 
15) โครงการอบรมผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

๒. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน 18 โครงการ  งบประมาณ 3,๒55,6๗๐.- บาท โดย
ได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จ านวน ๑8 โครงการ งบประมาณ 2,2๕8,3๖๕.- บาท เบิกจ่าย
งบประมาณ  จ านวน  ๑5  โครงการ  งบประมาณ  ๑,364,3๖๕.-  บาท  ได้แก่ 

๑) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
2) โครงการจัดงานประเพณีข้ึนเขาพนมรุ้ง 
3) โครงการจัดงานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย 

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

    7) โครงการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 
8) โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลประโคนชัย 
9) โครงการจัดหารายได้เพ่ือจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชน 
10) โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึ(Inkjet) (กองสาธารณสุขฯ) 
11) โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 
12) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ พร้อมเครื่อง

ส ารองไฟฟูา (กองสาธารณสุขฯ) 
13) โครงการจัดซื้อเครื่องเชื่อม 
14) โครงการจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก 
15) โครงการจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ พร้อมเหล็กกระทุ้งแบบเหลี่ยม 

และยังไม่ไดเ้บิกจ่ายงบประมาณ  จ านวน 3 โครงการ  งบประมาณ 894,000.- บาท  ได้แก่ 
1) โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ า, บ่อพัก ซอยแสนสุข หมู่ที่ ๗ 
2) โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ า , บ่อพัก ซอยบ้านนางร าพึง   

จุ้ยประโคน (หมู่ท่ี ๓ ชุมชนตาเจรือม) 
    3) โครงการจัดซื้อกล้องส ารวจ Total Station พร้อมอุปกรณ ์  

 

๓. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปแบบมีวัตถุประสงค์  จ านวน 4 โครงการ  งบประมาณ 
33,015,33๐.- บาท โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ 15,44๑,๒12.-  
บาท  ได้แก่ 
   ๑) โครงการจัดหาอาหารกลางวัน 

๒) โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) 
4) โครงการสนับสนุนการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
5) โครงการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ
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รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลประโคนชัย  ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  มีดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา 

งบประมาณ งบประมาณ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา วันที่ 

เซ็นสัญญา 
 ระยะเวลาการ 
 ด าเนินงาน

(วัน) 
1. ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และ    
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 1.จัดหาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ 
 ประจ าหอสมุดเทศบาล 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๑๐๐,๐๐๐.- 22,110.- นางพิมพ์สุภา  กิตตีวรีวงศ์ 
 

๐๑/๑๐/๒๕60 182 

2.  2. จัดหาอาหารกลางวัน เงินอุดหนุน
ทั่วไปแบบมี
วัตถุประสงค์ 

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

๐๑/๑๑/๒๕60 5๐ 

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

๐๑/๑๑/๒๕60 5๐ 

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

๐๑/๑๑/๒๕60 5๐ 

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

17/01/2561 5๐ 

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

17/01/2561 5๐ 

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

17/01/2561 5๐ 

3.  3. จัดหาอาหารเสรมิ(นม) เงินอุดหนุน
ทั่วไปแบบมี
วัตถุประสงค์ 

๕,78๖,๙3๐.- ๑,๙๘7,16๐.- วิทยาลัยเกษตรฯ บรุีรัมย์  
(ภาคเรยีนที่  ๒/๒๕60  
สัญญาเลขท่ี  ๑/๒๕๖1) 

๐๑/๑๑/๒๕60 ๑๐๐ 

 70๘,492.- วิทยาลัยเกษตรฯ บรุีรัมย์  
(ปิดภาคเรียนท่ี  ๒/๒๕60  
สัญญาเลขท่ี  ๑/๒๕๖1) 

๒8/๐๓/๒๕๖1 ๓๐ 

4.  4. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ  
 บริหารสถานศึกษา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๑,689,๑7๐.- 
(โอนเพิ่ม 

6,000.-) 

๑8๗,๐๐๐.- ค่าอาหารกลางวัน รร.เทศบาล
ต าบลประโคนชัย 
(ภาคเรยีนที่ ๒/๒๕60) 

๐1/๑๑/๒๕60 50 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา วันที่ 

เซ็นสัญญา 
 ระยะเวลาการ 

 ด าเนินงาน(วัน) 
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ดา้นการศึกษา กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และ    
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 22,310.- ค่าอุปกรณ์การเรียน รร.
เทศบาลต าบลประโคนชัย 
(ภาคเรยีนที่ 2/2560) 

๒๔/11/๒๕๖๐ ๑ 

 ๑๗2,25๐.- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
รร.เทศบาลต าบลประโคนชัย 
(ภาคเรยีนที่ ๒/๒๕60) 

24/๑๑/๒๕60 ๑ 

 ๒๐,๐๐๐.-  ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  
รร.เทศบาลต าบลประโคนชัย 
(ภาคเรยีนที่ 2/2560) 

๒๔/11/๒๕๖๐ ๑ 

 ๔1,155.- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน รร.ทต.ประโคนชัย 
(ภาคเรยีนที่ 2/2560) 

๒๔/11/๒๕60 ๑ 

 5๐,๐๐๐.- ค่าสง่เสริมกิจกรรมรักการอ่าน 
ในสถานศกึษา รร.เทศบาล
ต าบลประโคนชัย 
(ภาคเรยีนที่ 2/2560) 

01/12/๒๕๖๐ ๑ 

 ๒1,๐๐๐.- ค่ารณรงค์ปูองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา รร.เทศบาลต าบล
ประโคนชัย 
(ภาคเรยีนที่ 2/2560) 

01/12/๒๕๖๐ ๑ 

 ๑8๗,๐๐๐.- ค่าอาหารกลางวัน รร.เทศบาล
ต าบลประโคนชัย 
(ภาคเรยีนที่ ๒/๒๕60) 

17/0๑/๒๕61 50 

 5๐,๐๐๐.- ค่าพฒันาแหล่งเรยีนรู้ใน  
รร.เทศบาลต าบลประโคนชัย 

13/02/2561 1 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา วันที่ 

เซ็นสัญญา 
 ระยะเวลาการ 

 ด าเนินงาน(วัน) 
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และ    
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 100,000.- ค่าพัฒนาห้องสมุดโรงเรยีน
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

13/02/2561 1 

 7,200.- ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เนต็โรงเรียน 
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

13/02/2561 1 

5. 5. สนับสนุนปัจจัยพื้นฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจน  
(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,000.- 500.- ด.ญ.วิรญัญา ภูมิประโคน 
(ภาคเรยีนที่ 2/2560) 

24/11/2560 1 

6. 6. จัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ รายได ้
จัดเก็บเอง 

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

13/01/2561 1 

7.   7. แข่งขันกีฬาสีภายใน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

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

8.   8. จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังและ 
  ส่งเสริมการอ่าน 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

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

๒0/๐๑/๒๕๖1 ๑ 

 12,66๐.- คู่สัญญาของการแข่งขันตอบ
ปัญหาภาษาไทย 

10/๐๒/๒๕๖1 ๑ 

 12,66๐.- คู่สัญญาของการแข่งขันตอบ
ปัญหาวิทยาศาสตร ์

03/๐3/๒๕๖1 ๑ 

9.  9. ส่งนักกีฬาเทศบาลต าบล  
 ประโคนชัยร่วมแข่งขันกีฬา 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๒๐๐,๐๐๐.- 99,800.- คู่สัญญาการแข่งขันกีฬาชิงถ้วย 
พระราชทานสมเดจ็พระเทพฯ  
ประโคนชัยเกมส ์  

๒๐/๐๓/๒๕๖1 ๑๔ 

10.  10. ส่งเสรมิกิจกรรมทางศาสนา รายได ้
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 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา วันที่ 

เซ็นสัญญา 
 ระยะเวลาการ 
 ด าเนินงาน(วัน) 

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

 11. จัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล  
 ต าบลประโคนชัย 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๓6๐,๐๐๐.- 
 

๔๐,๐๐๐.- คู่สัญญาของการแข่งขันกีฬา 
บาสเกตบอล 

11/11/๒๕๖๐ ๖ 

 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 

๑2.  12. จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท
พระภิกษุ สามเณร และบวชศีล 

 จาริณภีาคฤดรู้อน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

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

13. 13. จดังานเทศกาลข้าวมะลิหอม  
ปลาจ่อมกุ้งชมทุ่งนกประโคนชัย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.- 30,000.- ที่ท าการปกครองอ าเภอประโคนชยั 28/12/2560 3 

14. ๑4. จดังานประเพณลีอยกระทง รายได ้
จัดเก็บเอง 

18๐,๐๐๐.- 172,506.88 คู่สัญญาของกิจกรรมงานประเพณี
ลอยกระทง 

03/๑๑/๒๕60 ๑ 

๑5. ๑5. จดังานประเพณีขึ้นเขา 
 พนมรุ้ง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

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

๑6.  ๑6. ส่งเสรมิการแข่งขันกีฬา   
 อ าเภอประโคนชัย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

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

๒0/๐๓/๒๕๖1 ๑4 

17. ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ก่อสร้างถนน คสล. พร้อม
วางท่อระบายน้ า , บ่อพัก  
ซอยแสนสุข หมู่ที่ 7 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

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

28/02/2561 150 

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

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

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

28/02/2561 120 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ งบประมาณ 

วงเงิน 
ตามสัญญา 

คู่สัญญา วันที่ 
เซ็นสัญญา 

 ระยะเวลาการ 
ด าเนินงาน(วัน) 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

-  
 

    

๑9. ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านสาธารณสุข 

 ๑. สนับสนุนกองทุนหลักประกัน  
 สุขภาพเทศบาลต าบลประโคนชัย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

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

30/๐1/๒๕๖1 ๑ 

20. 2. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร   
  สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

20,000.- 
(โอนลด 

20,000.-) 

19,279.-  อสม.เทศบาลต าบลประโคนชัย 02/02/2561 1 

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจ 

-       

21. ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดา้นสังคม 

1. สนับสนุนการสร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แกผู่้สูงอายุ  
(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) 

เงินอุดหนุน 
แบบม ี

วัตถุประสงค์ 

12,110,400.- 5,675,300.- ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบล
ประโคนชัย 

01/10/2560 182 

22. 2. สนับสนุนสวสัดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ 
(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) 

เงินอุดหนุน 
แบบม ี

วัตถุประสงค์ 

3,246,000.- 1,423,200.- ผู้พิการในเขตเทศบาลต าบล
ประโคนชัย 

01/10/2560 182 

23. 3. จัดหารายได้เพื่อจดักิจกรรม 
 สาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือ
ประชาชน 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

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

23/11/๒๕๖0 ๑ 

24. 4. อบรมให้ความรู้เกีย่วกับสิทธิ
ประโยชน์แก่ผู้พิการและผูปุ้วย
เอดส ์

รายได ้
จัดเก็บเอง 

20,000.- 15,500.- คู่สัญญาของการจัดอบรม 
ให้ความรู้ฯ แกผู่้พิการและ
ผู้ปุวยเอดส ์

31/01/2561 1 

25. 5. พัฒนาบทบาทสตรีและสร้าง 
ความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัว 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

50,000.- 9,290.- กลุ่มสตรเีทศบาลต าบล 
ประโคนชัย 

08/03/2561 1 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา วันที่ 

เซ็นสัญญา 
 ระยะเวลาการ 
ด าเนินงาน(วัน) 

26. ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร 

1. ปรับปรุงข้อมูลแผนทีภ่าษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

114,2๐๐.- 
(โอนลด 

35,800.-) 

47,422.75 น.ส.ดรุณี บุญศรีทา  
(ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก) 

๐๑/๑๐/๒๕60 182 

27.   2. เวทีประชาคมจดัท า 
  แผนพัฒนาเทศบาล 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

๓๕,๐๐๐.- 
 

๑0,๔5๕.- คู่สัญญาของจัดเวทีประชาคม 
ระดับต าบล (จดัท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี ๒๕61 - ๒๕64 
เพิ่มเตมิ ฉบับท่ี 1) 

2๗/๑๐/๒๕60 1 

28. ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร 

3. ปูองกันและลดอุบัตเิหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

4๐,๐๐๐.- 5,๔56.- คู่ สั ญ ญ า ข อ ง กิ จ ก ร ร ม ช่ ว ง
เทศกาลขึ้นปีใหม่ 

๒8/๑๒/๒๕60 ๗ 

29. 4. อบรมกฎหมายท้องถิ่น รายได ้
จัดเก็บเอง 

20,000.- 19,506.- นักเรียนระดับ ม.ปลาย  
รร.ประโคนชัยพิทยาคม และ  
รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ ์

16/02/2561 1 

30. 5. อบรมผลประโยชน์ทับซ้อน 
(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

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

19/03/2561 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-36- 
 

 
แผนงาน ประเภท  ผลผลิต 

 แหล่งที่มา 
 งบประมาณ 

งบประมาณ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา วันที่ 

เซ็นสัญญา 
 ระยะเวลาการ 
ด าเนินงาน(วัน) 

1  เคหะและชุมชน  ครุภัณฑ์งานบ้าน 
 งานครัว 

 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จ านวน ๒  
 เครื่อง/ป ี

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

19,000.- 19,000.-  ร้านกวงการค้า 24/01/2561 7 

 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จ านวน ๑  
 เครื่อง/ป ี

9,500.- 
(โอนลด 

9,500.-) 

9,500.-  ร้านกวงการค้า 06/02/2561 7 

2  สาธารณสุข  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์  เครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรับงานประมวล  
 ผล แบบท่ี ๑ พร้อมเครื่องส ารองไฟฟูา  
 ขนาด ๑ kVA  จ านวน ๑ ชุด 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

27,800.- 27,800.-  ร้านฟูม ไอที 
 คอมพิวเตอร ์
 เซอร์วิส 

10/03/2561 5 

3  สาธารณสุข 
 

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

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

7,700.- 7,700.-  ร้านฟูม ไอที 
 คอมพิวเตอร ์
 เซอร์วิส 

10/03/2561 5 

4  สาธารณสุข  ครุภัณฑ์ก่อสรา้ง  เครื่องเชื่อม  จ านวน ๑ เครื่อง เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

10,000.- 5,200.-  ร้านกวงการค้า 24/01/2561 7 

5  สาธารณสุข  ครุภัณฑ์โรงงาน  เครื่องตัดเหล็ก  จ านวน ๑ เครื่อง เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

12,000.- 7,500.-  ร้านกวงการค้า 24/01/2561 7 

6  อุตสาหกรรม 
 และการโยธา 

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

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

9,500.- 9,250.-  หจก.ธิติวัฒน ์
 บุรีรัมย ์

06/02/2561 7 

7  อุตสาหกรรม 
 และการโยธา 

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

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

500,000.- 460,000.-  บ.สุนีย์ กรุ๊ป 06/03/2561 60 
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รายงานสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖1  (ตุลาคม ๒๕60 - มีนาคม 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 30 30 25 83.33 16 64 16 64 
๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 14 14 7 50 2 28.57 - - 
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 6 2 33.33 - - - - 
๔. ด้านสาธารณสุข 9 9 6 66.67 2 33.33 2 33.33 
๕. ด้านเศรษฐกิจ 3 3 2 66.67 - - - - 
๖. ด้านสังคม  15 15 14 93.33 5 35.71 5 35.71 
๗. ด้านการเมืองการบริหาร  23 23 16 69.57 5 31.25 5 31.25 

รวม 100 76.92 72 72 30 41.67 28 ๓8.89 
ครุภัณฑ์ 30 23.08 23 76.67 7 30.43 6 26.09 

รวมทั้งสิ้น 130 100 95 73.08 37 38.95 34 35.79 
 
  หมายเหตุ  อนุมัติงบประมาณ    คิดร้อยละเปรียบเทียบกับ  แผนการด าเนินการทั้งหมด 
       ลงนามสัญญา และเบิกจ่าย   คิดร้อยละเปรียบเทียบกับ  อนุมัติงบประมาณ 
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รายงานสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

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

ยุทธศาสตร์ 
แผนการด าเนินการ 

ทั้งหมด 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

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

30,513,310 
24,237,100 

(โอนเพ่ิม 56,000 / โอนลด 196,000) 
10,070,951.88 10,070,951.88 

๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 17,458,000 5,996,000 434,000 - 
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 85,4๐๐,๐๐๐ 1,650,000 - - 
๔. ด้านสาธารณสุข 2,150,000 1,030,000 (โอนลด 140,000) 259,279 259,279 
๕. ด้านเศรษฐกิจ 170,000 105,200 (โอนลด 14,800) - - 
๖. ด้านสังคม  16,184,400 16,036,400 7,143,290 7,143,290 
๗. ด้านการเมืองการบริหาร  4,276,500 1,203,200 (โอนลด 65,800) 92,584.75 92,584.75 

รวม 156,152,210 50,257,900 18,000,105.63 17,566,105.63 
ครุภัณฑ์ 1,856,300 1,302,100 (โอนลด 9,500) 545,950 85,950 

รวมทั้งสิ้น 158,008,510 51,560,000 18,546,055.63 17,652,055.63 
 
      อนุมัติงบประมาณ   51,560,000.-  บาท  คิดเป็น ๑๐๐ %  

ลงนามสัญญา    18,546,055.63  บาท   คิดเป็นร้อยละ 35.97   
เบิกจ่าย    17,652,055.63  บาท   คิดเป็นร้อยละ ๓4.24 

 
 



 
-- 
 

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

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

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

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

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

 



 

-- 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

๓. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้า 
อยู่หัวฯ 

๑๐๐,๐๐๐.-  กองการศึกษา เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    
มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช  
บรมนาถบพิตร  เสด็จสวรรคตลงเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
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ซ. ผลการด าเนินงานอ่ืนๆ 
  นอกจากนี้ เทศบาลต าบลประโคนชัยยังได้ด าเนินกิจกรรมอ่ืน โดยได้รับความร่วมมือ การ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบ
ผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง ซึ่งปรากฏผลการด าเนินงาน 
แยกตามยุทธศาสตร์ไดด้ังนี้ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  1. วันที่ 15 ตุลาคม ๒๕60 เทศบาลต าบลประโคนชัยและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมเป็น
เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดจ าปา เพ่ือสมทบทุนสร้างศาลาอเนกประสงค์ โดยยอดเงินจากการทอดกฐิน
สามัคคีครั้งนีเ้ทศบาลต าบลประโคนชัยรวบรวมเงินได้ 141,569.- บาท เมื่อสมทบกับเจ้าภาพหลักและผู้มีจิต
ศรัทธา  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  3,661,899.- บาท  

2. วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เทศบาลต าบลประโคนชัยจัดเจ้าหน้าที่ร่วมอัญเชิญดอกไม้จันทน์ 
และจัดรถสองแถว 10 คัน บริการรับ-ส่งประชาชนในเขตเทศบาลร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เพ่ือน้อมร าลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สวนปุาเฉลิม
พระเกียรติ พระพุทธประโคนชัย มหามิ่งมงคล ต.บ้านไทร อ.ประโคนชัย 

3. วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เทศบาลต าบลประโคนชัยจัดพิธีท าบุญตักบาตรเพ่ือถวายเป็น
พระราขกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  1. เทศบาลต าบลประโคนชัย จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกับเทศบาลต าบลโคกม้า เทศบาล
ต าบลเขาคอก เทศบาลต าบลพลับพลาชัย องค์การบริหารส่วนต าบลประโคนชัย องค์การบริหารส่วนต าบล
ตะโกตาพิ และองค์การบริหารส่วนต าบลปังกู ในการจ้างเหมาไถฝังกลบขยะมูลฝอยบริเวณที่ทิ้งขยะที่
สาธารณะประโยชน์โคกกรวด ต าบลปังกู  ซึ่งเทศบาลต าบลประโคนชัยได้ด าเนินการจ้างเหมาไถฝังกลบไปแล้ว 
๒ ครั้ง  
   ครั้งที่ ๑  วันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2560 งบประมาณ  56,461.68  บาท 
   ครั้งที่ ๒  วันที่ 3 - 8 มีนาคม 2561 งบประมาณ  56,970.24  บาท 
  ๒. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดท าโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เพ่ือ
สร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมและลดปริมาณขยะในชุมชน รวมทั้งเพ่ิมรายได้
ให้แก่ครอบครัว มีชุมชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ชุมชนวัดแจ้งคุ้มสายัณห์ และชุมชนวัดโคนคุ้มอ าปึล 
ชุมชนหนองกกใต้ ชุมชนวัดโคนคุ้มระเนียด ชุมชนวัดโพธิ์ และชุมชนศูนย์การค้า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 
มีปริมาณขยะท่ีชุมชนรับซื้อในแต่ละเดือน  ดังนี้  

 

เดือน ปริมาณขยะ (กก.) 
ต.ค. ๒๕60 - 
พ.ย. ๒๕60 4,819.20 
ธ.ค. ๒๕60 3,032.50 
ม.ค. ๒๕๖1 - 
ก.พ. ๒๕๖1 5,098.20 
มี.ค. ๒๕๖1 - 
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  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
1. วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลต าบลประโคนชัยร่วมกับโรงพยาบาลประโคนชัย 

สาธารณสุขอ าเภอประโคนชัย และกลุ่ม อย.น้อย โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ออกสุ่มตรวจอาหารของ
ร้านค้าในตลาดสดเทศบาลต าบลประโคนชัย 
  2. วันที่ 21 มีนาคม 2561 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลประโคนชัย ร่วมกับทีม   
สหวิชาชีพโรงพยาบาลประโคนชัย ออกเยี่ยมบ้านเพ่ือติดตามการดูแลและมอบกายอุปกรณ์แก่ผู้สูงอายุในชุมชน
หมู่ที่ 1 ตามโครงการจัดระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง(LTC) 

3. วันที่ ๑8 - ๒2 ธันวาคม ๒๕60 และวันที่ 1๒ - 16 มีนาคม ๒๕๖1 กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ออกให้บริการฉีดพ่นน้ ายาเคมีปูองกันยุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออกในชุมชนและโรงเรียนในเขต
เทศบาลต าบลประโคนชัย เพ่ือควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก   

4. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดสรรเงินค่าบริการ
สาธารณสุขให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลประโคนชัย จ านวน ๔47,255.- บาท เทศบาลต าบล
ประโคนชัยสมทบเงินเข้ากองทุน จ านวน ๒๔๐,๐๐๐.- บาท และมีเงินคงเหลือจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
จ านวน 360,๔85.35 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน ๖87,255.- บาท กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลประโคนชัยได้น าเงินไปด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
ล าดับ 

ที ่
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

อนุมัติ 
เบิกจ่าย ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ประเภทท่ี ๑  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุข 
 -    

ประเภทท่ี ๒  สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพ้ืนที่ 
๑. โครงการเยี่ยมบ้านแม่และเด็กแรกเกิด 

(7 ราย) 
๒๑,๔๕๐.- ๒๑,๔๕๐.- อสม.ทต.ประโคนชัย ม.1 

2. โครงการสุขภาพดีด้วยแอโรบิค 
(หนองระแซซัน) 

๖3,0๐๐.- ๖3,0๐๐.- อสม.ทต.ประโคนชัย ม.2 

3. โครงการสุขภาพดีด้วยแอโรบิค 
(ศูนย์บริการสาธารณสุข) 

35,6๐๐.- 35,6๐๐.- อสม.ทต.ประโคนชัย ม.4 

4. โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายด้วย
แอโรบิค (แสงสมชัย) 

37,800.- 37,800.- คณะกรรมการชุมชน
อ านวยกิจ 

5. โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายด้วย
แอโรบิคและไม้พลองกลุ่มผู้สูงอายุ  
(ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง) 

37,800.- 37,800.- ชมรมผู้สูงอายุประโคนชัย 

6. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตดี วิถีธรรมใน
ชุมชน 

36,900.- 36,900.- อสม.ทต.ประโคนชัย ม.5 

7. โครงการเสริมวัยใส่ใจผู้สูงอายุ 
ชุมชนวัดแจ้ง 

11,375.- 11,375.- กองทุนแม่ของแผ่นดิน
ชุมชนวัดแจ้ง 

8. โครงการวัยใสใส หัวใจสีขาว สุข สดใส 
รับวาเลนไทน์ 

5,500.- 5,500.- โรงเรียนเมืองตลุง 
พิทยาสรรพ์ 

รวม 249,425.- 249,425.-  
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ล าดับ 
ที ่

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
อนุมัติ 

เบิกจ่าย ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ประเภทท่ี ๓ สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
1. โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและ

พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน 
45,950.- 45,950.- อสม.ทต.ประโคนชัย ม.2 

รวม 45,950.- 45,950.-  
ประเภทท่ี ๔  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุน 

๑. โครงการจัดท าแผนงานโครงการ 16,8๐๐.- 1๒,498.- คณะอนุกรรมการกองทุน 
2. โครงการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุน 68,600.- 16,000.- คณะอนุกรรมการกองทุน 

รวม 85,4๐๐.- ๒8,498.-  
ประเภทท่ี ๕  กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่ 

 -    
รวมทั้งสิน้ 380,775.- 323,873.-  

 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

1. กองสวัสดิการสังคมรับลงทะเบียนคนพิการหรือทุพพลภาพที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพความ
พิการ ตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม ๒๕60 - มีนาคม ๒๕๖1 มีคนพิการหรือทุพพลภาพที่มีความประสงค์ขอรับเบี้ยยังชีพความพิการมา
ลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น  13  คน  แยกเป็น 

- เดือนตุลาคม ๒๕60  จ านวน  5  คน   - เดือนพฤศจิกายน ๒๕60  จ านวน  1  คน 
- เดือนธันวาคม ๒๕60  จ านวน  1  คน   - เดือนมกราคม ๒๕๖1  จ านวน  1  คน     
- เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖1  จ านวน  3  คน  - เดือนมีนาคม ๒๕๖1  จ านวน  2  คน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 7 ให้คนพิการที่ได้จด
ทะเบียนคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ย
ความพิการด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนา ณ ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด และมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป 

2. เดือนพฤศจิกายน ๒๕60 กองสวัสดิการสังคมรับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 โดยมี
ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๕๙ ปี และจะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ (ผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 
๑ ตุลาคม ๒๕๐1) ที่มีความประสงค์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ ๒๕๖2 (๑ ตุลาคม ๒๕๖1 เป็น
ต้นไป)  มาลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น  75  คน  แยกเป็น 

- ช่วงชั้นอายุ ๖๐-๖๙ ปี  จ านวน  73  คน    - ช่วงชั้นอายุ ๗๐-๗๙ ปี  จ านวน  1  คน 
- ช่วงชั้นอายุ 9๐ ปีขึน้ไป  จ านวน  1  คน 
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3. เทศบาลต าบลประโคนชัยโดยกองสวัสดิการสังคม ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ มอบ      

ใบประกาศเกียรติคุณและชุดอาหารเพ่ือสุขภาพแก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลประโคนชัยที่มีอายุมากกว่า 
100 ปี จ านวน 2 คน คือ นางสม กิมประโคน อายุ 100 ปี นางอุ่น ดวงอบ อายุ 101 ปี และมอบโล่เชิดชู
เกียรติให้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 

4. กองสวัสดิการสังคม ได้น าเงินของกลุ่มฌาปนกิจกองทุนเพ่ือนช่วยเพ่ือนเทศบาลต าบล 
ประโคนชัย มอบให้แก่ครอบครัวของสมาชิกที่เสียชีวิตในการจัดการศพ โดยเรียกเก็บเงินจากสมาชิกศพละ  
๒๐  บาท  ซึ่งในเดอืนตุลาคม ๒๕60 - มีนาคม ๒๕๖1  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  ได้มอบเงินไปแล้ว ดังนี้ 

 

เดือน จ านวนศพ 
ของสมาชิก 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ต.ค. ๒๕60 4 84,200.- 
พ.ย. ๒๕60 1 22,500.- 
ธ.ค. ๒๕60 6 134,420.- 
ม.ค. ๒๕๖1 3 66,880.- 
ก.พ. ๒๕๖1 3 66,340.- 
มี.ค. ๒๕๖1 3 66,540.- 

รวม 20 440,880.- 
 

ทั้งนี้ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕60 มีสมาชิกที่สมัครใหม่ จ านวน 75 คน ปัจจุบันมีสมาชิกรวม
ทัง้สิ้น 1,104 คน และเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 กองสวัสดิการสังคมได้จัดพิธีท าบุญให้แก่สมาชิกกองทุน
เพ่ือนช่วยเพื่อนเทศบาลต าบลประโคนชัยที่ล่วงลับไปแล้ว ณ วัดโคน อ าเภอประโคนชัย 

5. วันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2560 กองสวัสดิการสังคมได้ด าเนินโครงการจัดท าแผนชุมชน 16 
ชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลประโคนชัย เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการร่วมกันคิด 
ร่วมกันท า ร่วมกันรับผิดชอบ ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน ทั้งนี้ ในการด าเนินโครงการไม่ใช้
งบประมาณท่ีตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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บัญชีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
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 

    
บัญชีการจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ 

โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖1 

เดือน จ านวน (คน) คิดเป็นเงิน (๘๐๐ บาทต่อเดือน) 
ต.ค. ๒๕60 297 237,600 
พ.ย. ๒๕60 297 237,600 
ธ.ค. ๒๕60 296 236,800 
ม.ค. ๒๕๖1 295 236,000 
ก.พ. ๒๕๖1 296 236,800 
มี.ค. ๒๕๖1 298 238,400 
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  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

1. งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกองช่างเทศบาลต าบลประโคนชัย ด าเนินการ   
ก่อสร้างลาดพระบาทบริเวณจุดที่เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งลงจอด ณ สนามกีฬาโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์  
พร้อมตัดแต่งกิ่งต้นไม้และล้างท าความสะอาดพ้ืนบริเวณโดมโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม เพ่ือเตรียมสถานที่
รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดชมรมและศูนย์
เพ่ือนใจ (TO BE NUMBER ONE)  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 

 2. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดเตรียมรถดับเพลิง
พร้อมเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติภารกิจบริเวณการไฟฟูาส่วนภูมิภาคสาขาประโคนชัย และโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 
เพ่ือถวายความปลอดภัยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จทรงเป็นประธานประกอบพิธีวาง  
ศิลาฤกษ์ศาลาบูรพาจารย์ ณ วัดสามราษฎร์นุกูล ต าบลโชคนาสาม อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

3. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลต าบลประโคนชัยร่วมกับเครือข่ายคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดความตระหนักและปูองกันไม่ให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความ
โปร่งใสและภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความเชื่อมั่นให้ กับประชาชน โดยมี นายวิวุฒิ มณีนิล รองอธิบดีผู้พิพากษา
ศาลอาญา คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 3 เป็นวิทยากร 

4. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลต าบลประโคนชัยร่วมกับส านักงานอัยการคุ้มครอง
สิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ (สคสจ.บุรีรัมย์) จัดท าโครงการอบรมความรู้
ทางกฎหมายเกี่ยวกับการประนอมข้อพิพาทแก่ผู้น าชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือให้มีความรู้ความ
เข้าใจที่จะท าหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทอย่างเป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมี
ยุทธวิธีและศิลปะในการประนอมข้อพิพาท 

5. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกระงับเหตุเพลิงไหม้
ยางรถยนต์เก่าบริเวณโกดังตั้งกิมหลี(เก่า) 

6. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลต าบลประโคนชัยด าเนินการปลูกต้นพุดศุภโชค
บริเวณเกาะกลางถนนสี่แยกสัญญาณไฟจราจร เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและปูองกันการน ารถขึ้นไปจอด
บนเกาะกลางถนนฝั่งหน้าธนาคารกสิกรไทย 



-45- 
 
7. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  มีประชาชนที่มาติดต่องานทะเบียนราษฎรเทศบาลต าบลประโคนชัย  ดังนี้ 

 

เดือน แจ้ง 
เกิด 

แจ้ง 
ตาย 

แจ้ง 
 ย้ายเข้า 

แจ้ง 
ย้ายออก 

ขอ 
 เลขที่บ้าน 

เปลี่ยนแปลง 
รายการคน 

คัดทะเบียนบ้าน 
ฉบับเจ้าบ้าน  

(ทร.๑๔) 

คัดรับรอง 
ทะเบียนบุคคล  
(ทร.๑๔/๑) 

อ่ืนๆ รวม 

ต.ค. 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 

รวม 183 66 179 217 6 83 44 9 5 792 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที่  3 
ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 

 
ก. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย 

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลประโคนชัย ในการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลประโคนชัยทั้ง ๗ ด้าน คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ได้เสนอความเห็นไว้ดังนี้ 
  ๑) การปิดถนนทางแยกต่างๆ บริเวณถนนนัยประศาสตร์ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์  
เทศบาลต าบลประโคนชัยควรประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ค านึงถึงประชาชนในพ้ืนที่ เช่น เปิดให้สัญจรได้
บริเวณสี่แยกใหญ่    
  2) ควรพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลต าบลประโคนชัยให้มีคุณภาพมากข้ึน 
  3) เทศบาลต าบลประโคนชัยควรประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาการ
จอดรถบริเวณถนนหน้าธนาคารกสิกรไทยให้รถสัญจรได้สะดวกมากข้ึน เช่น ขยายช่องจราจร เป็นต้น 
  4) ไฟบริเวณเกาะกลางถนนหากดับจะดับหลายวัน เทศบาลต าบลประโคนชัยควรประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาด าเนินการแก้ไข  

5) เทศบาลต าบลประโคนชัยควรด าเนินการแต่งก่ิงต้นไมแ้ละเก็บกวาดใบไม้ที่ร่วงบริเวณเกาะ
กลางถนนให้มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม  

6) เทศบาลต าบลประโคนชัยควรจัดกิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปได้รู้จักอุทยาน
น้ าหนองระแซซันมากข้ึน  นอกจากประชาชนที่มาออกก าลังกายเป็นประจ า 
  7) เทศบาลต าบลประโคนชัยควรดูแลเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งในสวนสาธารณะ
สม่ าเสมอให้ใช้ได้ตามปกติ 

8) ปูายชื่อถนนในเขตเทศบาลต าบลประโคนชัยควรมีสัญลักษณ์ของประโคนชัย เช่น ปราสาท
หินเมืองต่ า 

9) ควรติดตั้งไฟประติมากรรมท่ีเป็นสัญลักษณ์ของประโคนชัย เพ่ิมเติมบริเวณเกาะกลางถนน
ช่วงถนนนัยประศาสตร์ให้สวยงาม  ทั้งนี้ให้สอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนว่าสามารถท าได้หรือไม่ 
 
 
ข. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย 

จากการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลประโคนชัย ในการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลประโคนชัยทั้ง ๗ ด้าน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลประโคนชัยไดใ้ห้ข้อคดิเห็นไว้ดังนี้ 

๑) เทศบาลควรมีการวางแผนในระยะยาวเพ่ือรองรับความเจริญเติบโตของประโคนชัยที่จะมี
การพัฒนาในอนาคต มิเช่นนั้นจะพัฒนาไม่ทันท้องถิ่นอ่ืน เช่น ระบบการคมนาคมควรจะมีการก่อสร้างทางเลี่ยง
เมืองหรือไม่ เป็นต้น 

๒) โครงการที่เทศบาลได้ไปศึกษาดูงานของท้องถิ่นในจังหวัดอ่ืน ควรน ามาปรับใช้โดยเลือก 
ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และวิถชีีวิตของชาวประโคนชัย 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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รายรับจริง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖1  (ณ  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖1) 
เทศบาลต าบลประโคนชัย  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
หมวด จ านวนเงิน (บาท) 

หมวดภาษีอากร (ภาษีจัดเก็บเอง) 1,520,974.06 
๑. ภาษโีรงเรือนและท่ีดิน 1,219,657.13 
๒. ภาษีบ ารุงท้องที่ 4,344.81 
๓. ภาษีปูาย 296,972.12 
๔. อากรการฆ่าสัตว์ - 
หมวดภาษีอากร (ภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให้) 19,999,283.72 
๑. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน 179,422.34 
๒. ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามกฎหมายท้องถิ่น (๑ ใน ๙) 1,847,919.42 
๓. ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 13,041,690.02 
๔. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 16,385.01 
๕. ภาษีสุรา - 
๖. ภาษีสรรพสามิต 3,858,814.94 
๗. ค่าภาคหลวงแร่ 22,512.13 
๘. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 27,803.86 
๙. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน 

1,004,736.- 

หมวดค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต และค่าปรับ 262,256.- 
๑. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,455.- 
๒. ค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 208,290.- 
๓. ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร์ 3,000.- 
๔. ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 31,300.- 
๕. ค่าปรับการผิดสัญญา - 
๖. ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย - 
๗. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 12,900.- 
๘. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายหรือสะสมอาหาร 1,300.- 
๙. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,251.- 
๑๐. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 620.- 
๑๑. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าปรับอ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการ
ข้างต้น 

1,140.- 
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หมวด จ านวนเงิน (บาท) 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,694,009.80 
๑. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ 1,145,516.- 
๒. รายได้จากทรัพย์สินอ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น 548,493.80 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 60,515.- 
๑. เงินที่มีผู้อุทิศให้ - 
๒. ค่าขายแบบแปลน 6,000.- 
๓. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น 54,515.- 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 27,286,931.- 
๑. เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ 
ถ่ายโอนเลือกท า 

10,119,379.- 

๔. เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ 17,167,552.- 
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 98,141.52 
๑. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 98,141.52 
๒. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา - 
๓. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกระทรวงสาธารณสุข - 
๔. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น - 

รวมทั้งสิ้น 50,922,111.10 
 

ยอดเงินกู้คงเหลือท้ังหมด ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมของปีงบประมาณ 12,941,589.33  บาท 
ยอดเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมของปีงบประมาณ  50,922,111.10  บาท 
ยอดเงินทุนส ารองสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมของปีงบประมาณ 37,557,778.58  บาท 
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รายจ่ายจริง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖1  (ณ  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖1) 
เทศบาลต าบลประโคนชัย  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
หมวด จ านวนเงิน (บาท) 

หมวดรายจ่ายงบกลาง 9,200,139.88 
๑. ค่าช าระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย - 
๒. รายจ่ายตามข้อผูกพัน 1,047,270.98 
๓. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 812,061.46 
๔. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 191,938.- 
๕. เงินส ารองจ่าย 41,369.44 
๖. อ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น (เบี้ยยังชีพ) 7,107,500.- 
หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง (งบบุคลากร) 12,849,308.04 
๑. เงินเดือน (ฝุายการเมือง) 1,414,080.- 
๒. เงินเดือน (ฝุายประจ า) 7,151,929.05 
๓. ค่าจ้างประจ า 445,305.60 
๔. ค่าจ้างชั่วคราว 3,837,993.39 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และหมวดสาธารณูปโภค 
(งบด าเนินงาน) 

5,824,143.32 

๑. ค่าตอบแทน 187,800.- 
๒. ค่าใช้สอย 2,744,699.45 
๓. ค่าวัสด ุ 2,192,740.07 
๔. ค่าสาธารณูปโภค 698,903.80 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบลงทุน) 89,450.- 
๑. ค่าครุภัณฑ์ 89,450.- 
๒. ค่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง - 
หมวดเงินอุดหนุน 5,770,780.- 
๑. เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30,000.- 
๒. เงินอุดหนุนส่วนราชการอ่ืนๆ 5,740,780.- 
๓. เงินอุดหนุนเอกชน - 
๔. อ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น - 
งบรายจ่ายอ่ืนๆ - 
๑ รายจ่ายอื่นๆ - 

รวมทั้งสิ้น 33,733,821.24 
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รายรับจริง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖1  (ณ  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖1) 
กิจการประปาเทศบาลต าบลประโคนชัย  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ประเภท จ านวนเงิน (บาท) 

๑. ค่าจ าหน่ายน้ าจากมาตรวัดน้ า 4,004,545.- 
๒. ค่าเช่ามาตรวัดน้ า 573,860.- 
๓. ผลประโยชน์อื่นๆ จากเบ็ดเตล็ด 268,612.30 
๔. ดอกเบี้ย 72,041.30 

รวมทั้งสิ้น 4,919,058.60 
 

ยอดเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมของปีงบประมาณ  12,523,585.47  บาท 
ยอดเงินทุนส ารองสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมของปีงบประมาณ   3,847,472.99  บาท 

 
 
 

รายจ่ายจริง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖1  (ณ  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖1) 
กิจการประปาเทศบาลต าบลประโคนชัย  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
หมวด จ านวนเงิน (บาท) 

หมวดรายจ่ายงบกลาง 221,768.- 
๑. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 23,968.- 
๒. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บท.) 197,800.- 
หมวดรายจ่ายประจ า 3,231,676.41 
๑. เงินเดือน 222,360.- 
๒. ค่าจ้างประจ า 410,520.- 
๓. ค่าจ้างชั่วคราว 479,420.- 
๔. ค่าตอบแทน 12,700.- 
๕. ค่าใช้สอย 98,634.29 
๖. ค่าวัสด ุ 1,310,431.63 
๗. ค่าสาธารณูปโภค 697,610.49 
หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน - 
๑. ค่าครุภัณฑ์ - 
๒. ค่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง - 

รวมทั้งสิ้น 3,453,444.41 
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ผลการด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕60   
 (รายจ่ายค้างจ่าย  กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖1) 

 
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

ที ่ สัญญา 
เลขที่ 

โครงการ วงเงิน 
ตามสัญญา 

คู่สัญญา ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ส่งมอบ/ตรวจรับ หมายเหตุ 

๑. - ติดต้ังปูายประชาสัมพันธ์ 
จอ LED FULL Color 

๑,๕๐๐,๐๐๐.- 
(เงินอุดหนุน) 

- - - กันเงินไว้ แต่ยังไม่ก่อหนี้ 
ผูกพัน/ลงนามในสัญญา 

 
 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ สัญญา 
เลขที่ 

โครงการ วงเงิน 
ตามสัญญา 

คู่สัญญา  ระยะเวลาการ 
   ด าเนินงาน 

ส่งมอบ/ตรวจรับ หมายเหตุ 

๓. 4/2561 ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ 
คอนกรีต ถนนหน้าโรงผลิตน้ า 
ประปาเทศบาลต าบลประโคนชัย  
จากทางหลวงแผ่นดิน ทล. ๒๑๙ 
(2445) ถึงทางหลวงแผ่นดิน ทล. 
๒๒๐๘ 

๘,๑๑๐,๐๐๐.- 
(เงินอุดหนุน  

๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 
จ่ายขาดเงินสะสม  

๖,๑๑๑,๐๐๐.-บาท) 

  หจก.ศิริเรืองสิน 
  -วิธีประกวดราคา 
  -ราคากลาง  
  1,678,000.- บาท 
  -อนุมัติ  
  1,620,000.- บาท 

20 มี.ค. 61 
- 2 มิ.ย. 61 

(75 วัน) 

-  
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


