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ค าน า 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๒๙ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
พัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ีก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อม
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย ได้ด าเนินการ
ติดตามผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) รวมแก้ไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 ถึงกันยายน 2562) โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสาร 
สนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-Plan) และแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม 
พร้อมท้ังติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  
 

ท้ังนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย และ    
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย ได้ให้ข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงนโยบาย 
ใหส้ามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
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ส่วนที่  1 
บทน า 

 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย ได้ด าเนินการตามระเบียบ

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

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

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

 
องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งตามค าส่ังเทศบาลต าบลประโคนชัย ท่ี 238/๒๕61 ลงวันท่ี     
8  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 ได้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย  
ประกอบด้วย 

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

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

(7) นายชรินทร์  ส่องสพ    ท้องถิ่นอ าเภอประโคนชัย 
ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  กรรมการ 

(8) นายทรงยศ  ชัยอินทร์  ผู้อ านวยการกองช่าง    กรรมการ 
(9) จ.อ.ปรีชา  ดีด้วยชาติ  ผู้อ านวยการกองการประปา   กรรมการ 
(๑0) นายวิทิต  ปาประโคน ข้าราชการบ านาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
(11) นายโยธี  เชิญขวัญชัย   ข้าราชการบ านาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
ท้ังนี้ ได้เปล่ียนแปลงค าส่ังให้คณะกรรมการฯ มีวาระอยู่ในต าแหน่งต้ังแต่วันท่ี 4 ตุลาคม 

2561 ถึงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2565 ค าส่ังใดท่ีขัดหรือแย้งกับค าส่ังฉบับนี้เป็นอันยกเลิกไป โดยใช้ค าส่ังฉบับ
นี้แทน 

 

โดยมี นายวิทิต ปาประโคน ข้าราชการบ านาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการ 
และนายทรงยศ ชัยอินทร์ ผู้อ านวยการกองช่างเทศบาลต าบลประโคนชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการ ตาม
มติการประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย ครั้งท่ี ๑/๒๕61 
เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2561 และตามค าส่ังเทศบาลต าบลประโคนชัย ท่ี ๑17/๒๕61 ลงวันท่ี 30 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61 

 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๒๙ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย  มีอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 

(๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลประโคนชัยต่อผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัยเสนอต่อสภา
เทศบาลต าบลประโคนชัย และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย พร้อมท้ังประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย ให้ประชาชนในเทศบาลต าบลประโคนชัยทราบในท่ี
เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  (4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 

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

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

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

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

ขั้นตอนการรายงานผล 
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ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ  

อปท. 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น 
รายงานผล เสนอ 

รับทราบ/ต้ังข้อสังเกต/เสนอแนะ
ความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

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

เสนอ เสนอ 

พิจารณาให้ข้อคิดเห็น 

เสนอ 



เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
1. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม 

๒๕๕๙ ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนแผนพัฒนา
ท้องถิ่นตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันท่ีประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ตามรายการดังนี้ 
        ๑) การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
   2) การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

โดยมีคะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 
  2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดท าเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก ่

แบบท่ี ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ ๓ เดือน เริ่ม
ต้ังแต่ส้ินสุดการด าเนินงานในไตรมาสท่ี ๑ 

แบบท่ี ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง 
หลังจากส้ินสุดปีงบประมาณ 

แบบท่ี ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากส้ินสุดปีงบประมาณ 

แบบท่ี ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (แยกยุทธศาสตร์) 

เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวมแยกตามยุทธศาสตร์ โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากส้ินสุด
ปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  ๒ 



ผลการด าเนนิโครงการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลประโคนชัย 

“ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจรุ่งเรือง เมืองน่าอยู่" 
 

พันธกิจการพัฒนาของเทศบาลต าบลประโคนชัย  มีดังนี้ 
๑. ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ท านุบ ารุงศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา

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

ตามหลักธรรมาภิบาล 
๕. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อย และบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม

ในชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา   
เทศบาลต าบลประโคนชัยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์  

ไว้  ๗  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญา

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

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

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๓.๑ ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม 
๓.๒ ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๓.๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชนให้ถูกหลัก

สุขาภิบาล 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

๔.๑ ส่งเสริมสุขภาพและการบริการสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐาน 
๔.๒ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน 
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๔.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการสาธารณสุขในชุมชน 
๔.๔ ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาล 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๕.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน 
๕.๒ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
๖.๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ครอบครัว ชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่ง 

ตนเองได้  
๖.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการและให้การสงเคราะห์ประชาชน 
๖.๓ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเด็ก เยาวชน และสตร ี
๖.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
๗.๑ ส่งเสริมสถาบันของชาติ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
๗.๒ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
๗.๓ จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ ปรับปรุงสถานท่ีปฏิบัติงานและการบริการประชาชน 

      ๗.๔ ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

การวางแผนพัฒนา   
     เทศบาลต าบลประโคนชัยได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖4) รวมฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมเปล่ียนแปลง ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 โดยผ่านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี 
ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นท่ีท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
    เทศบาลต าบลประโคนชัยประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เมื่อวันท่ี 
30 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยได้ก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รวมฉบับ
แก้ไข/เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง)  รวมทั้งส้ิน  124  โครงการ  จ าแนกตามยุทธศาสตร์ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

โครงการ งบประมาณ 
๑) ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การกีฬา และนันทนาการ 

30 ๒9,559,85๐.- 

๒) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 11 2๑,264,๐๐๐.- 
๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 7 ๖,56๐,๐๐๐.- 
๔) ด้านสาธารณสุข 9 2,๑5๐,๐๐๐.- 
๕) ด้านเศรษฐกิจ ๓ ๑๗๐,๐๐๐.- 
๖) ด้านสังคม ๑6 18,070,8๐๐.- 
๗) ด้านการเมืองการบริหาร 22 3,214,๐๐๐.- 

ครุภัณฑ์ 26 5,443,200.- 
รวม 124 86,431,85๐.- 
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การจัดท างบประมาณ 

เทศบาลต าบลประโคนชัยได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖2 เมื่อวันท่ี ๒8 กันยายน ๒๕61 และโอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 (โอนเพิ่ม/ลดงบประมาณแล้ว)  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์
เทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย โอนตั้งจ่ายรายการใหม ่

โครงการ  งบประมาณ โครงการ  งบประมาณ 
๑. ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 24 21,535,090.- - - 

๒. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 5 1,078,700.- 1 5,412,200.- 

๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 15๐,๐๐๐.- - - 

๔. ด้านสาธารณสุข 7 1,450,๐๐๐.- - - 

๕. ด้านเศรษฐกิจ 3 120,000.- - - 

๖. ด้านสังคม  15 16,673,150.- - - 

๗. ด้านการเมืองการบริหาร  17 1,855,540.- - - 

รวม 73 42,862,480.- 1 5,412,200.- 
ครุภัณฑ์ 13 2,469,000.- 9 1,695,700.- 

รวมทั้งสิ้น 86 45,331,480.- 10 7,107,900.- 

 
1. โครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562  จ านวน  86  โครงการ  งบประมาณ  45,331,480.- บาท (โอนเพิ่ม/ลดงบประมาณแล้ว)  แยกเป็น 
๑.1 จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง  จ านวน 46 โครงการ งบประมาณ  5,095,570.- บาท  

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

    9) โครงการส่งนักกีฬาเทศบาลต าบลประโคนชัยร่วมแข่งขันกีฬา 
   10) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลต าบลประโคนชัย 
   11) โครงการเดิน-วิ่ง ระแซซนัมินิมาราธอน 
   12) โครงการอบรมโยคะเบ้ืองต้น 

13) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
14) โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 
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15) โครงการสร้างจิตส านึกในการรักษาส่ิงแวดล้อม 
16) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเสาธงหน้าส านักงานเทศบาลต าบลประโคนชัย 
๑7) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 
18) โครงการอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
19) โครงการอบรมผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาลต าบลประโคนชัย และศึกษา   

ดูงานตลาดสดตัวอย่าง 
20) โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
21) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชมรมกุ้งจ่อมกระยาสารทประโคนชัย 
22) โครงการฝึกอบรมการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
23) โครงการอบรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลประโคนชัย 
๒4) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
25) โครงการอบรมและส่งเสริมพัฒนาสตรีเทศบาลต าบลประโคนชัย 
26) โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัว 
27) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว 
28) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
29) โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ 
30) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
31) โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 
32) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์แก่ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 
33) โครงการเวทีประชาคมจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
34) โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล 
๓5) โครงการจัดงานวันเทศบาล 
๓6) โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
37) โครงการอบรมการจัดท าสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
๓8) โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
39) โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน 
40) โครงการจัดท าแผนชุมชน 
41) โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาล 
42) โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลต าบล  

ประโคนชัย 
43) โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น 
๔4) โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
๔5) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 
๔6) โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. 
และครุภัณฑ์  จ านวน  3  โครงการ  งบประมาณ  870,000.- บาท  ได้แก่ 
1) โครงการจัดซื้อเครื่องเช่ือม pvc 
2) โครงการจัดซื้อเครื่องมอเตอร์สูบน้ า ขนาด 100 แรงม้า และขนาด 25 แรงม้า 
3) โครงการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 400 kVA 
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1.๒ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน 21 โครงการ งบประมาณ  4,465,410.- บาท  
ได้แก่ 

๑) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
2) โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 
3) โครงการจัดงานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย 

    4) โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาอ าเภอประโคนชัย 
5) โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน 
6) โครงการส่งเสริมงานรัฐพิธีและงานส าคัญทางราชการ 
7) โครงการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน 

    8) โครงการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 
9) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตพร้อมบ่อพัก คสล. จากประตูหลัง

วัดโพธิ์ถึงแยกถนนพิบูลย์สวัสด์ิ 
10) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. ถนนชัยศิริ จากหน้าศูนย์บริการ

สาธารณสุขถึงถนนโชคชัย-เดชอุดม 
11) โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ า บ่อพัก ซอยข้างท่ีท าการ

ไปรษณีย์ประโคนชัย 
12) โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ า บ่อพัก ซอยนิลพงษ์ หมู่ 3 
13) โครงการจัดท าป้ายช่ือชุมชน ถนน และซอยในเขตเทศบาล 
14) โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลประโคนชัย 
15) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
16) โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
17) โครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชน 
18) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
19) โครงการติดต้ังท่อธารประปาดับเพลิง 
20) โครงการปรับปรุงหลังคาโรงจอดรถบริเวณหลังส านักงานเทศบาลต าบลประโคนชัย 
21) โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
และครุภัณฑ์  จ านวน  10  โครงการ  งบประมาณ  1,599,000.- บาท  ได้แก่ 
1) โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า ๒๔,๐๐๐  

บีทียู. พร้อมติดต้ัง (ส านักปลัดเทศบาล) 
2) โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า ๒๔,๐๐๐  

บีทียู. พร้อมติดต้ัง (งานศูนย์บริการสาธารณสุขฯ) 
3) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ออลอินวันส าหรับงานส านักงาน จอขนาดไม่น้อย

กว่า 2๑ นิ้ว 
4) โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 
5) โครงการจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 29.5 นิ้ว 
6) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 1 จอภาพขนาด

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

8) โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเล่ือนกระจก ขนาด 4 ฟุต 
9) โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,000 ซีซี หรือ

ก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคล่ือน 2 ล้อ 
10) โครงการจัดซื้อช้ันวางรองเท้า 30 ช่อง ขนาด 0.30x1.50x0.90 ม. 

 

1.๓ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปแบบมีวัตถุประสงค์  จ านวน 6 โครงการ  งบประมาณ 
33,301,50๐.- บาท  ได้แก่ 
   ๑) โครงการจัดหาอาหารกลางวัน 

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

2. โครงการทีไ่ม่ได้บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 (ต้ังจ่ายรายการใหม่) จ านวน 10 โครงการ งบประมาณ 7,130,300.- บาท (โอนเพิ่ม/ลด
งบประมาณแล้ว)  แยกเป็น 

2.๑ จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง 
 ครุภัณฑ์  จ านวน 1 โครงการ  งบประมาณ  96,000.- บาท  ได้แก่ 

1) โครงการจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์ 
2.๒ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   

   ครุภัณฑ์  จ านวน 8 โครงการ  งบประมาณ  1,599,700.- บาท  ได้แก่ 
1) โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
2) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) มี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 
3) โครงการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร 
4) โครงการจัดซื้อโต๊ะท างาน 
5) โครงการจัดซื้อเก้าอี้ท างาน 
6) โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ แบบ DSLR ความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า 24 

MPIXEL 
7) โครงการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง 
8) โครงการจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด พร้อมเสาเหล็กติดต้ังกล้อง  

2.3 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป/เงินสะสม จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 5,434,600.- 
บาท  ได้แก่ 

1) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก และปรับปรุงผิวจราจร คสล.  
ถนนชัยศิริ จากหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขถึงถนนโชคชัย-เดชอุดม 
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รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลประโคนชัย  มีดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

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

 1. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ   
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

- 
(โอนลด 

100,000.-) 

เพ่ือน้อมส านึกพระมหากรุณาธิคุณ
ของสม เ ด็จพร ะนา ง เ จ้ าสิ ริ กิ ต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนม 
พรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี 

๒. 2. จัดงานเฉลิมพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศา 
นุวงศ์ 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

20๐,๐๐๐.- 
(โอนเพ่ิม 

100,000.-) 

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา และวัน
คล้ายวันพระราชสมภพ 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระมหากษัตริย์
และวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบรม
วงศานุวงศ์ 

๓. 3. ส่งเสริมงานรัฐพิธีและงานส าคัญ
ทางราชการ 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

๑๐,๐๐๐.- เพ่ือสนับสนุนงบประมาณให้ที่ท า
การปกครองอ า เภอประโคนชัย 
ด าเนินกิจกรรม 

วันปิยมหาราช / วันเฉลิมพระชนมพรรษา  
28 กรกฎาคม , 3 มิถุนายน , 12 สิงหาคม  
/ วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 ฯลฯ 

๔. 4. จัดหาอาหารกลางวัน เงินอุดหนุน
แบบมี

วัตถุประสงค์ 

๑๑,248,๐๐๐.- เพ่ือให้นักเรียนสังกัด สพป.บร.๒ ใน
เขตเทศบาล ๓ โรง มีอาหาร
กลางวันรับประทาน 

อาหารกลางวัน 

5. 5. จัดหาอาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุน
แบบมี 

วัตถุประสงค์ 

๕,813,90๐.- 
 
เพ่ือให้นักเรียนสังกัด สพป.บร.๒ ใน
เขตเทศบาล ๓ โรง และ รร.
เทศบาลต าบลประโคนชัย มีอาหาร
เสริม(นม) รับประทาน 

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

6. 6. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ รายได้ 
จัดเก็บเอง 

๑3๐,๐๐๐.- เพ่ือส่งเสริมให้ทุกองค์กรได้เห็น
ความส าคัญของเด็ก 

งานวันเด็กแห่งชาติ 

7.  7. จัดกิจกรรมเ พ่ือปลูกฝั งและ
ส่งเสริมการอ่าน 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

74,๐๐๐.- 
(โอนลด 6,000.-) 

เพ่ือส่งเสริมทักษะทางการศึกษาให้
นักเรียน 

แข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ,
วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, คณิตศาสตร์ ฯลฯ 

8.  8.จัดหาหนังสือและสื่อสิ่ ง พิมพ์
ประจ าหอสมุดเทศบาล 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

๑๐๐,๐๐๐.- 
 
เพ่ือให้ประชาชนมีหนังสือเลือกอ่าน
หลากหลาย 

หนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร และสิ่งพิมพ์
อื่นๆ 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

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

9. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

2,090,210.- 
(โอนเพ่ิม 

85,710.-) 

เพ่ือส่งเสริมศักยภาพการจัดการ 
ศึกษาโรงเรียนเทศบาลต าบล  
ประโคนชัย 

ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา ค่าพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็ก ค่าเงินรายหัวนักเรียน แบบเรียน
และสิ่งพิมพ์ ฯลฯ 

๑๐. 10. สนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

9,500.- 
(โอนเพ่ิม 8,500.-) 

เพ่ือสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานที่
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตส าหรับ
นักเรียนยากจน 

นักเรียนยากจนของโรงเรียนเทศบาลต าบล
ประโคนชัย 

๑๑. ๑1. ส่งนักกีฬาเทศบาลต าบล 
ประโคนชัยร่วมแข่งขันกีฬา 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

184,24๐.- 
(โอนลด 

15,760.-) 

เพ่ือสร้างความสามัคคี ระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

กีฬาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
ประโ คนชั ย เกมส์  และกีฬาสั น นิบาต
เทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ 

๑๒. ๑2. ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาอ าเภอ 
ประโคนชัย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5๐,๐๐๐.- เพ่ือสนับสนุนงบประมาณให้ที่  
ท าการปกครองอ าเภอประโคนชัย
จัดการแข่งขันกีฬา 

กีฬาฟุตบอลประเพณี จ.บุรีรัมย์ ชิงถ้วยพระ 
ราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา   
ลงกรณฯ และแข่งขันกีฬาชิงถ้วยพระราช 
ทานสมเด็จพระเทพฯ (ประโคนชัยเกมส์) 

๑๓. ๑3. จัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล
ต าบลประโคนชัย 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

๓6๐,๐๐๐.- เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้ออก
ก าลังกายมีสุขภาพแข็งแรง  

การแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ เช่น เปตอง , 
ฟุตบอล 7 คน , บาสเกตบอล ฯลฯ 

๑๔. ๑4. แข่งขันกีฬาสีภายใน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๑๒๐,๐๐๐.- เ พ่ือส นับสนุนงบประมาณให้
โรงเรียนในเขตเทศบาลจัดการ
แข่งขันกีฬาสีภายใน 

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

๑๕. 15. เดิน-ว่ิง ระแซซัน มินิมาราธอน 
(เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

100,000.- 
(โอนเพ่ิม 

20,000.-) 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้ออก
ก าลังกาย 

ประชาชนในเขตเทศบาล และประชาชนที่
สนใจ 

16. 16. อบรมโยคะเบื้องต้น  
(เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

30,000.- เพ่ือส่งเสริมให้ประชาขนได้ออก
ก าลังกาย 

ประชาชนในเขตเทศบาลที่สนใจ 

17.  17. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา รายได้ 
จัดเก็บเอง 

4๐,๐๐๐.- เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา 

วันออกพรรษา วันข้ึนปีใหม่ วันมาฆบูชา  
วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา  
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

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

18.จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท 
พระภิกษุ สามเณร และบวชศลีจาริณ ี
ภาคฤดูร้อน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

60,000.- เพ่ือสนับสนุนงบประมาณให้วัด
กลางจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเพ่ือ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่เยาวชนและประชาชน 

พระภิกษุ สามเณร และบวชศลีจาริณี
ภาคฤดูร้อน 

19. 19. จัดงานประเพณีลอยกระทง รายได้ 
จัดเก็บเอง 

177,5๐๐.- 
(โอนลด 2,500.-) 

เพ่ืออนุรักษ์และสืบสานประเพณี
ของไทยให้คงอยู่ 

กิจกรรมต่างๆ งานประเพณีลอยกระทง 

20. 20. จัดงานประเพณีสงกรานต์ รายได้ 
จัดเก็บเอง 

123,000.- 
(โอนลด 27,000.-) 

เพ่ืออนุรักษ์และสืบสานประเพณี
ของไทยให้คงอยู่ 

กิจกรรมต่างๆ งานประเพณีสงกรานต์ 

21. 21.จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา รายได้ 
จัดเก็บเอง 

534,74๐.- 
(โอนลด 

165,260.-) 

เพ่ืออนุรักษ์และสืบสานประเพณี
ของไทยให้คงอยู่ 

กิจกรรมต่างๆ งานประเพณีแห่ เทียน
พรรษา 

22. 22. จัดงานประเพณีข้ึนเขาพนมรุ้ง เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๒๐,๐๐๐.- เ พ่ือสนับสนุนงบประมาณให้      
ที่ท าการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
ด าเนินกิจกรรมสืบสานประเพณี
ขอมโบราณ และส่ง เสริมการ
ท่องเท่ียวอารยธรรมขอม 

งานประเพณีข้ึนเขาพนมรุ้ง ณ อุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง 

23. 23. อัตลักษณ์ประโคนชัย รายได้ 
จดัเก็บเอง 

3๐,๐๐๐.- เ พ่ือส่ ง เสริมการ ถ่ายภาพงาน
ประเพณีแห่เทียนพรรษาอ าเภอ
ประโคนชัย 

ภาพถ่ายงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
อ าเภอประโคนชัย 

24. ๒4. จัดงานเทศกาลข้าวมะลิหอม  
ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

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

งานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง 
ชมทุ่งนกประโคนชัย 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

25. ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต
พร้อมบ่อพัก คสล. จากประตูหลังวัด
โพธ์ิถึงแยกถนนพิบูลย์สวัสด์ิ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

293,700.- 
(โอนลด 

1,000,000.-) 

เพ่ือให้ผิวจราจรมีสภาพที่ดี ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตพร้อมบ่อพัก 
คสล. จากประตูหลงัวัดโพธ์ิถึงแยกถนน
พิบูลย์สวัสด์ิ 

26. 2. ก่อสร้างท่อระบายน้ าคสล. ถนน
ชัยศิริ จากหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข
ถึงถนนโชคชัย-เดชอุดม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

- 
(โอนลด 

4,759,400.-) 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังใน
ชุมชน และให้ผิวจราจรมีสภาพที่ดี 

ท่อระบายน้ าคสล. ถนนชัยศิริ จากหน้า
ศูนย์บริการสาธารณสุขถึงถนนโชคชัย-
เดชอุดม 

27. 3. ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. พร้อม
บ่อพัก และปรับปรุงผิวจราจร คสล.
ถนนชัยศิริ จากหน้าศูนย์บริการ
สาธารณสุขถึงถนนโชคชัย-เดชอุดม 
(เปลี่ยนแปลงแผน ครั้งที่ 1/2562) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป,เงิน
สะสม/เงินทุน
ส ารองสะสม 

5,434,600.- 
(เงินอุดหนุน 

4,759,400.- 
เงินสะสม 

675,200.-) 
(ต้ังจ่าย 

รายการใหม่) 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังใน
ชุมชน เพ่ือเพ่ิมระดับและปรับปรุง
ผิวจราจรให้มสีภาพที่ดี 

ท่อระบายน้ า คสล.Ø 0.60 ม. ยาว 375 
ม. บ่อพัก คสล.ขนาด 1.30x1.00 ม. 
จ านวน 39 บ่อ ผิวจราจร คสล. หนา 
0.15 ม. กว้างเฉลี่ย 3.00-16.40 ม. 
ยาว 237 ม. ไหล่ทาง คสล. หนา 0.15 
ม. กว้างเฉลี่ย 1.50 ม. ยาว 367 ม. 

28. 4. จัดท าป้ายชื่อชุมชน ถนน และซอย
ในเขตเทศบาล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.- เพ่ือความสะดวกในการติดต่อ
ประสานงาน 

ป้ายชื่อชุมชน ถนน และซอยในเขต
เทศบาล 

29. 5. ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ าบ่อพัก ซอยข้างที่ท าการ
ไปรษณีย์ประโคนชัย  
(เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

171,100.- เพ่ือให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐานและมี
ระบบระบายน้ าท่ีดี 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 30.80 ม. 
หนา 0.15 ม. บ่อพัก 4 บ่อ ท่อระบาย
น้ า Ø0.40 ม. คิดเป็นพ้ืนที่ 123.2 ตร.
ม. 

30. 
 

6. ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ าบ่อพัก ซอยนิลพงษ์ ม.3 
(เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

313,900.- เพ่ือให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐานและมี
ระบบระบายน้ าท่ีดี 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม. ยาว 60 ม. หนา 
0.15 ม. บ่อพัก 7 บ่อ ท่อระบายน้ า Ø 
0.40 ม. คิดเป็นพ้ืนที่ 240 ตร.ม. 

31. ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 1. สร้างจิตส านึกในการรักษา  
 สิ่งแวดล้อม 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

15๐,๐๐๐.- 
 
เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม  

กิจกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมใน 
เขตเทศบาล 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

32. ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเสาธงหน้า
ส านักงานเทศบาลต าบลประโคนชัย 
(เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

- 
(โอนลด 

500,000.-) 

เพ่ือความสวยงามของสถานที่
ราชการ 

ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ก่อสร้างสระน้ า
พร้อมติดต้ังน้ าพุ 

33. 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 

 1. พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
 (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

320,000.- เพ่ือสนับสนุนงบประมาณให้
ชุมชนด าเนินงานตามแนวทางของ
โครงการ  

สนับสนุนงบประมาณให้คณะกรรมการ 
ชุมชนเทศบาลต าบลประโคนชัยชุมชนละ 
20,000.- บาท 

34.  2. พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานใน
ชุมชน 

เงินอุดหนุน
แบบมี

วัตถุประสงค์ 

120,000.- 
 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน 

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

35.   3. อบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

300,000.- เพ่ือพัฒนาศักยภาพการด าเนิน 
งานด้านสาธารณสุขให้แก่ อสม. 

อสม.เทศบาลต าบลประโคนชัย 

36.   4. พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข รายได้ 
จัดเก็บเอง 

150,000.- 
 
เพ่ืออบรมให้ความรู้ทางด้าน
สาธารณสุข 

กลุ่มผู้ประกอบการงานสุขาภิบาลอาหาร, 
กลุ่มด้านส่งเสริมสุขภาพ และกลุ่มเสี่ยง  

37.   5. สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.- 1.เพ่ือด าเนินการส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ 
2.เพ่ือด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

ส ารวจข้อมูลประชากรสุนัข/แมว ท่ีมี
เจ้าของและไม่มีเจ้าของในเขตเทศบาล  
ปีละ 2 ครั้ง 

38.   6. อบรมผู้ประกอบการในตลาดสด
เทศบาลต าบลประโคนชัย และศึกษา   
ดูงานตลาดสดตัวอย่าง 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

300,000.- 
 
เพ่ือส่งเสริมให้ปฏิบัติตนได้ถูกหลัก
สุขาภิบาล 

ผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาลต าบล
ประโคนชัย 

39.   7. สนับสนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลต าบลประโคนชัย  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

240,000.- เพ่ือสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม
ของกองทุนฯ 

กิจกรรมของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลประโคนชัย  
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

40. ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจ 

1. อบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน รายได้ 
จัดเก็บเอง 

30,000.- 
(โอนลด 

20,000.-) 

เพ่ือส่งเสริมการสร้างงานและเพ่ิม
รายได้ให้แก่ประชาชน 

ประชาชนที่มีความสนใจ 

41. 2. อบรมพัฒนาศักยภาพชมรมกุ้งจ่อม
กระยาสารทประโคนชัย 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

50,000.- 
 
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
สินค้า และการบริหารจัดการชมรม
ให้มีประสิทธิภาพ  

สมาชิกชมรมกุง้จ่อมกระยาสารทประโคนชัย 

42.  3. ฝึกอบรมการเกษตรตามแนวทฤษฎี
ใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

40,000.- 
(โอนลด 

10,000.-) 

เพ่ือส่งเสริมความรู้ในการท าเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 

เกษตรกรหรือผู้ที่มคีวามสนใจ 

43. ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

150,000.- 
 
เพ่ือส่งเสริมให้ผูสู้งอายุด ารงชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 

44. ๒. จัดงานวันผู้สูงอายุ รายได้ 
จัดเก็บเอง 

9,25๐.- 
(โอนลด 

40,750.-) 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้ท ากิจกรรมร่วมกัน
และพบปะพดูคุยกัน 

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 

45.  ๓.อบรมพัฒนาศักยภาพคณะท างาน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

- 
(โอนลด 

10,000.-) 

เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ 
คณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน 

  คณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัว 
 ในชุมชน 

46.  ๔.จัดหารายได้เพ่ือจัดกิจกรรมสาธารณ
กุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๒๐,๐๐๐.- เพ่ือสนับสนุนงบประมาณส านักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ด าเนิน
กิจกรรมสาธารณกุศลตามภารกิจ 

ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหา
ทางสังคมและผู้ประสบสาธารณภัย 

47.  5. ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

1๐,0๐๐.- 
 
เพ่ือส่งเสริมการใหค้วามคุ้มครองแก่
ผู้ที่ตกเป็นเหย่ือของการกระท า
ความรุนแรง 

เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

48. ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

6. สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส รายได้ 
จัดเก็บเอง 

5๐,๐๐๐.- 
 
เพ่ือมอบเครื่องอุปโภคบริโภคหรือ  
เงินสงเคราะห์ใหผู้้ด้อยโอกาส 

ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล 

49. 7. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๑๐,๐๐๐.- เพ่ือสนับสนุนงบประมาณให้ 
ที่ท าการปกครองอ าเภอประโคนชัย
ด าเนินกิจกรรม 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพ้ืนที่ อ.ประโคน
ชัย 

50. 8. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

5๐,๐๐๐.- เพ่ือป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชน   
ทั่วไปไม่ให้ข้องเก่ียวกับยาเสพติด 

กลุ่มเสี่ยงและประชาชนในเขตเทศบาล 

51. 9. อบรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
ต าบลประโคนชัย 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

120,000.- เพ่ือเป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนใน
การประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานองค์กรต่างๆ  

เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล 

52. 10. พัฒนาบทบาทสตรีและสร้างความ
เข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัว 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

15,750.- 
(โอนลด 

34,250.-) 

เพ่ือส่งเสริมบทบาทของสตรีให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดความ
เข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัว 

กลุ่มสตรีและตัวแทนครอบครัว 

53. 11. อบรมให้ความรู้เก่ียวกับสิทธิ
ประโยชน์แก่ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

19,300.- 
(โอนลด 700.-) 

เพ่ือให้ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์มี
ความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์
ที่พึงได้รับ 

คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ที่สนใจเข้าร่วม
กิจกรรม 

54. 12. อบรมและส่งเสริมพัฒนาสตรี
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

99,250.- 
(โอนลด 750.-) 

เพ่ือส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพการ
ด าเนินกิจกรรมของสตรีเทศบาล 

กลุ่มสตรีเทศบาลต าบลประโคนชัย 

55. 13.สนับสนุนการสร้างหลักประกันด้าน
รายได้แก่ผู้สูงอายุ  
(เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1) 

เงินอุดหนุน
แบบมี

วัตถุประสงค์ 

12,291,600.- เพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่
ผู้สูงอายุตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลประโคนชัย 

56.  14.สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่
ผู้พิการและทุพพลภาพ  
(เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1) 

เงินอุดหนุน
แบบมี

วัตถุประสงค์ 

3,792,000.- เพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่
คนพิการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  

ผู้พิการในเขตเทศบาลต าบลประโคนชัย 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
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งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

57.  6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

15. สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์  
(เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3) 

เงินอุดหนุน
แบบมี

วัตถุประสงค์ 

36,000.- เพ่ือรองรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

ผู้ป่วยเอดส์ที่แสดงตนขอรับเบี้ยยังชีพ 

58.  7. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร 

1. เลือกต้ังนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

511,210.- 
(โอนลด 

388,790.-) 

เพ่ือเลือกต้ังตัวแทนประชาชนมา
บริหารงานของเทศบาล 

นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล 

59. 2. จัดท าแผนชุมชน รายได้ 
จัดเก็บเอง 

- 
(โอนลด 

10,000.-) 

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดท าแผนชุมชน 

แผนชุมชน 

60. 3. เวทีประชาคมจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

๕0,๐๐๐.- เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีของเทศบาลต าบล
ประโคนชัย 

61. 4. จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานในเขต
เทศบาล 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

- 
(โอนลด 

10,000.-) 

เพ่ือน าข้อมูลพ้ืนฐานด้านต่างๆ ไปใช้ใน  
การพัฒนาเทศบาล 

ข้อมูลพ้ืนฐานของทุกหลังคาเรือนในเขต
เทศบาล 

62.  5. จัดงานวันเทศบาล รายได้ 
จัดเก็บเอง 

29,80๐.- 
(โอนลด 200.-) 

เพ่ือส่งเสริมความรูค้วามเข้าใจใน 
อ านาจหน้าท่ีของเทศบาล 

งานวันเทศบาล 

63.  6. อบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

๓๐๐,๐๐๐.- เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให ้
มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป 

64.  7. อบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

2๓3,530.- 
(โอนลด 

136,470.- 
โอนเพ่ิม 

70,000.-) 

เพ่ือให้ผู้น ามีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนฐานของการมี
ส่วนร่วม 

คณะกรรมการชุมชนเทศบาลต าบล    
ประโคนชัย และผูส้ังเกตการณ ์
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

65. ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร 

8. อบรมการจัดท าสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

80,000.- เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการเข้าใจใน
การก าหนดหลัก สมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน 

หัวหน้าส่วนการบริหารเทศบาล
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

66. 9. ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

150,0๐๐.- เพ่ือปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน และ
น าไปใช้ในการวางแผนจัดเก็บรายได้ 

ข้อมูลผู้ต้องช าระภาษโีรงเรือนและ
ที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบ ารุง
ท้องที ่

67. ๑0. จัดกิจกรรมวัน อปพร. รายได้ 
จัดเก็บเอง 

- 
(โอนลด 

10,000.-) 

เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าท่ี 
ของ อปพร. 

กิจกรรมวัน อปพร. 

68. 11. ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลต าบล
ประโคนชัย 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

40,000.- 
(โอนลด 

50,000.-) 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

อปพร. เทศบาลต าบลประโคนชัย 

69. 12. ฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

50,000.- 
 
เพ่ือเตรียมพร้อมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น 

นักเรียนในเขตเทศบาลต าบลประ
โคนชัย 

70. 13. ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

1๐,๐๐๐.- 
(โอนลด 

30,000.-) 

เพ่ือเตรียมพร้อมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

อปพร. เทศบาล และหน่วยงาน
ข้างเคียง 

71. 14. ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

14,000.- 
(โอนลด 

16,000.-) 

เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎ
จราจรในช่วงเทศกาล 

เทศกาลข้ึนปีใหม่ และเทศกาล
สงกรานต์ 

72. 15. ติดต้ังท่อธารประปาดับเพลิง เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

125,000.- เพ่ืออ านวยความสะดวกในการใช้น้ า 
ระงับเหตุเพลิงไหม ้

ท่อธารประปาดับเพลิง 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

73. ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร 

16.ปรับปรุงหลังคาโรงจอดรถบริเวณ
หลังส านักงานเทศบาลต าบลประโคน
ชัย (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

250,000.- เพ่ือใช้เป็นสถานที่จอดรถส่วนกลาง 
และรถของเจ้าหน้าท่ีเทศบาล 

หลังคาโรงจอดรถ (ตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลประโคนชัย) 

74. 17.ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย 
เหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

12,000.- เพ่ือเป็นสถานที่กลางในการประสาน 
งานให้ความช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
อ าเภอประโคนชัย 

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ณ ที่ว่าการอ าเภอประโคนชัย 
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แผนงาน ประเภท  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ส านักงาน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

64,800.- 
 
 เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ 
 ปฏิบัติงานและบริการประชาชน 
 ที่มาติดต่อราชการ 

 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 
 ไม่ต่ ากว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู. พร้อมติดต้ัง จ านวน  
 ๒ เครื่อง 

2 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

35,900.-  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ  
 ปฏิบัติงาน 

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

3 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ส านักงาน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

14,000.- 
(ต้ังจ่าย 

  รายการใหม่) 

 เพ่ือใช้ท าความสะอาดพ้ืนในห้อง 
 ผู้บริหารเทศบาล 

 เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จ านวน ๑ เครื่อง  
(เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 3) 

4 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ส านักงาน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,000.- 
(ต้ังจ่าย 

  รายการใหม่) 

 เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ 
 ปฏิบัติงาน 

โต๊ะท างาน  จ านวน 1 ตัว (เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 3) 

5 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ส านักงาน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

9,000.- 
(ต้ังจ่าย 

  รายการใหม่) 

เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ 
 ปฏิบัติงาน 

เก้าอี้ท างาน  จ านวน 3 ตัว (เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 3) 

6 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์โฆษณาและ 
เผยแพร่ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

60,000.- 
(ต้ังจ่าย 

  รายการใหม่) 

 เพ่ือใช้บันทึกภาพกิจกรรมของ 
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

 กล้องถ่ายภาพ แบบ DSLR ความละเอียดภาพ 
 ไม่น้อยกว่า 24 MPIXEL จ านวน 1 ตัว 
 (เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 3) 

7 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,290,000.-  เพ่ือทดแทนคันเก่าท่ีเริ่มเสื่อม 
 สภาพ และเพ่ืออ านวยความ 
 สะดวกในการปฏิบัติงาน 

รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  
110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 
2 ล้อ  (เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 2) 
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แผนงาน ประเภท  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

8 การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ์โฆษณาและ 
เผยแพร่ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

500,000.- 
(ต้ังจ่าย 

  รายการใหม่) 

เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน บริเวณถนนรอบอุทยานน้ าหนองระ
แซซัน 

ระบบกล้องวงจรปิด พร้อมเสาเหล็กติดต้ังกล้อง 
จ านวน 5 จุด และกล้อง 10 ตัว  
(เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 3) 

9 การศึกษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

34,000.-  เพ่ือให้บริการสืบค้นข้อมูลทาง 
 อินเตอร์เน็ตในหอสมุดเทศบาล 

 เครื่ องคอมพิวเตอร์ออลอินวัน  ส าหรับงาน
ส านักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 2๑ น้ิว จ านวน  ๒ 
เครื่อง 

10 การศึกษา ครุภัณฑ์ส านักงาน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

16,000.-  เพ่ือใช้เก็บรองเท้าของประชาชน 
 และนักเรียนที่มาใช้บริการหอสมุด 
 ให้เป็นระเบียบ 

 ชั้นวางรองเท้า 30 ช่อง ขนาด 0.30 x 1.50 x  
 0.90 ม. จ านวน 4 ตัว  (เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 2) 

11 
 

การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

ครุภัณฑ์กีฬา เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,000,000.- 
(ต้ังจ่าย 

  รายการใหม่) 

 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้ออก 
 ก าลังกาย และมีสุขภาพแข็งแรง 

 เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง จ านวน 1 ชุด 
 11 รายการ  (เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 3) 

12 
 

เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์งานบ้าน 
งานครัว 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

17,600.-    เพ่ืออ านวยความสะดวกในการตัดแต่งพุ่มไม ้
   ในสวนสาธารณะ 

  เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๙.๕ น้ิว  
 จ านวน ๑ เครื่อง 

13 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

28,500.-  เพ่ืออ านวยความสะดวกการดูแลเกาะกลาง 
 ถนนและถนนสายต่างๆ 

 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จ านวน 3 เครื่อง 

9,500.-  เพ่ืออ านวยความสะดวกการดูแลสวนสาธารณะ  เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จ านวน ๑ เครื่อง 

14 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ส านักงาน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

64,800.-  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มา 
 รับบริการ และรักษาประสิทธิภาพของยา 

 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 
 ไม่ต่ ากว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู. พร้อมติดต้ัง จ านวน  
 ๒ เครื่อง  (เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1) 

15 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ส านักงาน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.- เพ่ือใช้จัดเก็บเอกสารของงานศูนย์บริการ 
สาธารณสุข 

 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก ขนาด   
 4 ฟุต  จ านวน 2 หลัง  (เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1) 
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แผนงาน ประเภท  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

16 สังคมสงเคราะห ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

27,900.-  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล  แบบที่ ๑ 
จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ น้ิว พร้อมเครื่องส ารองไฟฟ้า  
ขนาด ๑ kVA  จ านวน ๑ ชุด  (เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1) 

17 สังคมสงเคราะห ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

700.- 
(ต้ังจ่าย 

  รายการใหม่) 

 เพ่ือรองรับการยกเลิกส าเนาเอกสารใน 
 กระบวนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz  จ านวน ๑ 
เครื่อง  (เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 3) 

18 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

11,000.- 
(ต้ังจ่าย 

  รายการใหม่) 

 เพ่ือจัดเก็บเอกสารต่างๆของกองช่าง   ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๒ บานเปิด  จ านวน ๒ หลัง 

19 การพาณิชย์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เงินรายได้ 96,000.- 
(ต้ังจ่าย 

  รายการใหม่) 

   เพ่ืออ านวยความสะดวกในการติดต่อ   
   ประสานงาน 

   เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาด ๕ วัตต์  
   จ านวน  ๕ เครื่อง 

20 การพาณิชย์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เงินรายได้ 350,000.-   เพ่ืออ านวยความสะดวกในการผลิตน้ าประปา    หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๔๐๐ kVA จ านวน ๑ ชุด 

21 การพาณิชย์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เงินรายได้ 20,000.- เพ่ืออ านวยความสะดวกในการซ่อมบ ารุง
ระบบประปา 

 เครื่องเชื่อม pvc  จ านวน ๑ เครื่อง 

22 การพาณิชย์ ครุภัณฑ์การเกษตร เงินรายได้ 500,000.- เพ่ือใช้สูบจ่ายน้ าในการผลิตน้ าประปา   มอเตอร์สูบน้ า ขนาด ๑๐๐ แรงม้า จ านวน ๒ เครื่อง  
  ขนาด ๒๕ แรงม้า จ านวน ๒ เครื่อง 
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การใช้จ่ายงบประมาณ 
เทศบาลต าบลประโคนชัย ได้ด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 จ านวน 68 โครงการ 

งบประมาณ 42,936,570.- บาท (โอนเพิ่ม/ลดงบประมาณแล้ว) ซึ่งได้ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา พร้อมเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 66 โครงการ งบประมาณ 
38,107,386.25 บาท  กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จ านวน  1 โครงการ งบประมาณ 1,195,000.- บาท 
และยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จ านวน  1 โครงการ งบประมาณ  300,000.- บาท  แยกเป็น     

และโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายรายการใหม่ จ านวน 10 โครงการ งบประมาณ 7,130,300.- บาท (โอนเพิ่ม/ลดงบประมาณแล้ว) ซึ่งได้ก่อหนี้
ผูกพัน/ลงนามในสัญญา พร้อมเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 7 โครงการ งบประมาณ 186,890.- บาท และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แต่ยัง
ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา  จ านวน 3 โครงการ  งบประมาณ  6,912,200.- บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

 

 
ยุทธศาสตร ์

เทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย โอนตั้งจ่ายรายการใหม ่

โครงการ 
การกอ่หนีผู้กพนั/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบกิจ่าย 
งบประมาณ 

โครงการ 
การกอ่หนีผู้กพนั/ 
ลงนามในสัญญา 

 โครงการ 
การเบกิจ่าย 
งบประมาณ 

๑. ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา  
วัฒนธรรม ประเพณี และ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

23 20,658,808.81 23 20,658,808.81 - - - - 

๒. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 3 785,000.- 2 728,100.- 1 5,412,200.- 1 4,444,000.- 
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

1 61,100.- 1 61,100.- - - - - 

๔. ด้านสาธารณสุข 6 723,780.- 6 723,780.- - - - - 
๕. ด้านเศรษฐกิจ 3 104,900.- 3 104,900.- - - - - 
๖. ด้านสังคม  13 15,041,637.- 12 15,041,637.- - - - - 
๗. ด้านการเมืองการบริหาร  9 756,160.44 9 756,160.44 - - - - 

รวม 59 42,518,486.25 56 37,782,486.25 - - - - 
ครุภัณฑ์ 11 1,519,900.- 10 324,900.- 7 186,890.- 7 186,890.- 

รวมทั้งสิ้น 67 39,302,386.25 66 38,107,386.25 7 186,890.- 7 186,890.- 
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1. โครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 จ านวน 68 โครงการ งบประมาณ 42,936,570.- บาท (โอนเพิ่ม/ลดงบประมาณแล้ว) ซึ่งได้ก่อหนี้
ผูกพัน/ลงนามในสัญญา พร้อมเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 66 โครงการ งบประมาณ 38,107,386.25 
บาท  

กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จ านวน  
1 โครงการ งบประมาณ 1,195,000.- บาท และยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จ านวน  1 โครงการ 
งบประมาณ  300,000.- บาท  แยกเป็น     

๑.1 จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง  จ านวน 33 โครงการ งบประมาณ 4,094,360.- บาท  
ซึ่งได้ก่อหนี้ ผูกพัน/ลงนามในสัญญา พร้อมเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 33 โครงการ งบประมาณ 
3,204,376.25 บาท  ได้แก่ 

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

    9) โครงการส่งนักกีฬาเทศบาลต าบลประโคนชัยร่วมแข่งขันกีฬา 
   10) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลต าบลประโคนชัย 
   11) โครงการเดิน-วิ่ง ระแซซนัมินิมาราธอน 
   12) โครงการอบรมโยคะเบ้ืองต้น 

13) โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 
14) โครงการสร้างจิตส านึกในการรักษาส่ิงแวดล้อม 
๑5) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 
16) โครงการอบรมผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาลต าบลประโคนชัย และศึกษา   

ดูงานตลาดสดตัวอย่าง 
17) โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
18) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชมรมกุ้งจ่อมกระยาสารทประโคนชัย 
19) โครงการฝึกอบรมการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
20) โครงการอบรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลประโคนชัย 
๒1) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
22) โครงการอบรมและส่งเสริมพัฒนาสตรีเทศบาลต าบลประโคนชัย 
23) โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัว 
24) โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ 
25) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
26) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์แก่ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 
27) โครงการเวทีประชาคมจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
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28) โครงการจัดงานวันเทศบาล 
29) โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
๓0) โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
31) โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน 
32) โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น 
33) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 
ครุภัณฑ์  จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 20,000.- บาท ซึ่งได้ก่อหนี้ผูกพัน/   

ลงนามในสัญญา พร้อมเบิกจ่ายงบประมาณ  20,000.- บาท  ได้แก่ 
1) โครงการจัดซื้อเครื่องเช่ือม pvc 
 

1.๒ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน 18 โครงการ งบประมาณ 3,921,710.- บาท 
(โอนเพิ่ม/ลดงบประมาณแล้ว) ซึ่งได้ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จ านวน 17 โครงการ พร้อมเบิกจ่าย
งบประมาณ  3,373,930.- บาท  ได้แก ่

๑) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
2) โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 
3) โครงการจัดงานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย 

    4) โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาอ าเภอประโคนชัย 
5) โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน 
6) โครงการส่งเสริมงานรัฐพิธีและงานส าคัญทางราชการ 
7) โครงการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน 

    8) โครงการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 
9) โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ า บ่อพัก ซอยข้างท่ีท าการ

ไปรษณีย์ประโคนชัย 
10) โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ า บ่อพัก ซอยนิลพงษ์ หมู่ 3 
11) โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลประโคนชัย 
12) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
13) โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
14) โครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชน 
15) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
16) โครงการติดต้ังท่อธารประปาดับเพลิง 
17) โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนาม

ในสัญญา  จ านวน 1 โครงการ  งบประมาณ  300,000.- บาท  ได้แก่   
1) โครงการจัดท าป้ายช่ือชุมชน ถนน และซอยในเขตเทศบาล 
ครุภัณฑ์ จ านวน 10 โครงการ งบประมาณ 1,599,000.- บาท ซึ่งได้ก่อหนี้ 

ผูกพัน/ลงนามในสัญญา พร้อมเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 9 โครงการ งบประมาณ  304,900.- บาท ได้แก่ 
1) โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า ๒๔,๐๐๐  

บีทียู. พร้อมติดต้ัง (ส านักปลัดเทศบาล) 
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2) โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า ๒๔,๐๐๐  
บีทียู. พร้อมติดต้ัง (งานศูนย์บริการสาธารณสุขฯ) 

3) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ออลอินวันส าหรับงานส านักงาน จอขนาดไม่น้อย
กว่า 2๑ นิ้ว 

4) โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 
5) โครงการจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 29.5 นิ้ว 
6) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 1 จอภาพขนาด

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

ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว พร้อมเครื่องส ารองไฟฟ้า (กองคลัง) 
8) โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเล่ือนกระจก ขนาด 4 ฟุต 
9) โครงการจัดซื้อช้ันวางรองเท้า 30 ช่อง ขนาด 0.30x1.50x0.90 ม. 
และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามใน

สัญญา  จ านวน  1  โครงการ  งบประมาณ  1,195,000.- บาท  ได้แก่   
1) โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,000 ซีซี หรือ

ก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคล่ือน 2 ล้อ 
 
 

1.๓ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปแบบมีวัตถุประสงค์  จ านวน 6 โครงการ  งบประมาณ 
33,301,50๐.- บาท  ซึ่งได้ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ  31,204,180.- บาท  
ได้แก่ 
   ๑) โครงการจัดหาอาหารกลางวัน 

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

 
2. โครงการที่ไม่ได้บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 (ต้ังจ่ายรายการใหม่) จ านวน 10 โครงการ งบประมาณ 7,130,300.- บาท (โอนเพิ่ม/ลด
งบประมาณแล้ว) ซึ่งได้ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา พร้อมเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 7 โครงการ 
งบประมาณ 186,890.- บาท และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แต่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา  จ านวน 3 โครงการ  งบประมาณ  6,912,200.- บาท  แยกเป็น 

2.๑ จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง   
 ครุภัณฑ์ จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 96,000.- บาท ซึ่งได้ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนาม

ในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ  95,200.- บาท  ได้แก่ 
1) โครงการจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์ 
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๒.2 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
   ครุภัณฑ์ จ านวน 8 โครงการ งบประมาณ 1,599,700.- บาท ซึ่งได้ก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา พร้อมเบิกจ่ายงบประมาณ  จ านวน 6 โครงการ  งบประมาณ  91,690.- บาท ได้แก ่

1) โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด 
2) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) มี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 
3) โครงการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร 
4) โครงการจัดซื้อโต๊ะท างาน 
5) โครงการจัดซื้อเก้าอี้ท างาน 
6) โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ แบบ DSLR ความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า 24 

MPIXEL 
และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แต่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนาม

ในสัญญา  จ านวน  2  โครงการ  งบประมาณ  1,500,000.- บาท  ได้แก่   
1) โครงการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง 
2) โครงการจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด พร้อมเสาเหล็กติดต้ังกล้อง  

2.3 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป/เงินสะสม จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 5,434,600.- 
บาท  ซึ่งได้กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณ 5,412,200.- บาท (เงินอุดหนุน 
4,759,400.- บาท และเงินสะสม 652,800.- บาท)  แต่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  ได้แก ่

1) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก และปรับปรุงผิวจราจร คสล.  
ถนนชัยศิริ จากหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขถึงถนนโชคชัย-เดชอุดม 
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รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลประโคนชัย  ท่ีมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  มีดังนี้ 
 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา 

งบประมาณ งบประมาณ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา วันที่ 

เซ็นสัญญา 
 ระยะเวลาการ 
 ด าเนนิงาน

(วัน) 
1. ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และ    
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 1.จัดหาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ 
 ประจ าหอสมุดเทศบาล 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

๑๐๐,๐๐๐.- 40,000.- นางพิมพ์สุภา  กิตตีวีรวงศ์ 
 

๐๑/๑๐/๒๕61 365 

 55,048.20 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

19/04/2562 5 

2.  2. จัดหาอาหารกลางวัน เงินอุดหนุน
ทัว่ไปแบบมี
วัตถุประสงค์ 

๑๑,248,๐๐๐.- 1,296,๐๐๐.- โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย  
(ภาคเรียนที่  ๒/๒๕61) 

๐8/๑๑/๒๕61 1 

 1,๒12,00๐.- โรงเรียนประโคนชัยวิทยา  
(ภาคเรียนที่  ๒/๒๕61) 

๐8/๑๑/๒๕61 1 

 286,๐๐๐.- โรงเรียนวัดแจ้งฯ  
(ภาคเรียนที่  ๒/๒๕61) 

21/๑๑/๒๕61 1 

 1,296,๐๐๐.- โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย  
(ภาคเรียนที่  ๒/๒๕61) 

30/01/2562 1 

 1,๒00,00๐.- โรงเรียนประโคนชัยวิทยา  
(ภาคเรียนที่  ๒/๒๕61) 

30/01/2562 1 

 291,๐๐๐.- โรงเรียนวัดแจ้งฯ  
(ภาคเรียนที่  ๒/๒๕61) 

30/01/2562 1 

 1,311,000.- โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 
(ภาคเรียนที่ 1/2562) 

07/06/2562 1 

 1,153,000.- โรงเรียนประโคนชัยวิทยา  
(ภาคเรียนที่ 1/2562) 

07/06/2562 1 

 299,000.- โรงเรียนวัดแจ้งฯ  
(ภาคเรียนที่ 1/2562) 

07/06/2562 1 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ งบประมาณ 

วงเงิน 
ตามสัญญา 

คู่สัญญา วันที่ 
เซ็นสัญญา 

 ระยะเวลาการ 
 ด าเนนิงาน

(วัน) 
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และ    
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 1,312,000.- โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย  
(ภาคเรียนที่ 1/2562) 

09/08/2562 1 

 1,148,000.- โรงเรียนประโคนชัยวิทยา  
(ภาคเรียนที่ 1/2562) 

20/08/2562 1 

 299,000.- โรงเรียนวัดแจ้งฯ  
(ภาคเรียนที่ 1/2562) 

16/08/2562 1 

3.  3. จัดหาอาหารเสริม(นม) เงินอุดหนุน
ทั่วไปแบบมี
วัตถุประสงค์ 

๕,813,๙0๐.- 2,01๘,186.56 วิทยาลัยเกษตรฯ บุรีรัมย์  
(ภาคเรียนที่  ๒/๒๕61  
สัญญาเลขที่  ๑/๒๕๖2) 

๐๑/๑๑/๒๕61 ๑๐๐ 

 707,553.60 วิทยาลัยเกษตรฯ บุรีรัมย์  
(ปิดภาคเรียนที่  ๒/๒๕61  
สัญญาเลขที่  ๑/๒๕๖2) 

21/๐3/๒๕๖2 ๓๐ 

 1,951,621.76 วิทยาลัยเกษตรฯ บุรีรัมย์  
(ภาคเรียนที่ 1/2562  
สัญญาเลขที่ 2/2562) 

16/05/2562 98 

 748,718.08 วิทยาลัยเกษตรฯ บุรีรัมย์  
(ปิดภาคเรียนที่ 1/2562  
สัญญาเลขที่ 2/2562) 

01/10/2562 32 

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

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 2,090,210.- 
(โอนเพ่ิม 

85,710.-) 

210,๐๐๐.- ค่าอาหารกลางวัน  29/๑๑/๒๕61 1 
28,470.- ค่าอุปกรณ์การเรียน  ๒9/11/๒๕๖1 ๑ 

211,8๐๐.- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ๒9/11/๒๕๖1 ๑ 
 49,380.- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 
๒9/11/๒๕๖1 ๑ 

 100,000.- ค่าพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 05/02/2562 1 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา วันที่ 

เซ็นสัญญา 
 ระยะเวลาการ 

 ด าเนนิงาน(วัน) 
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และ    
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 50,000.- ค่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 05/02/2562 1 
 16,800.- ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 05/02/2562 1 
 20,000.- ค่าปรับปรงุหลักสูตรสถานศึกษา 05/02/2562 1 
 210,0๐๐.- ค่าอาหารกลางวัน  05/02/๒๕62 1 
 36,120.- ค่าอาหารกลางวัน 01/04/2562 1 
 210,000.- ค่าอาหารกลางวัน 31/05/2562 1 
 26,985.- ค่าอุปกรณ์การเรียน 31/05/2562 1 
 46,725.- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 31/05/2562 1 
 68,589.- ค่าหนังสือเรียน 31/05/2562 1 
 66,780.- ค่าเครื่องแบบนักเรียน 31/05/2562 1 
 200,550.- ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 31/05/2562 1 
 24,000.- ค่าพัฒนาข้าราชการครูในโรงเรียน 14/06/2562 1 
 

21,000.- 
ค่ารณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

01/07/๒๕62 1 

 243,000.- ค่าอาหารกลางวัน 15/08/2562 1 
 51,360.- ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 18/09/2562 1 
 17,806.- ค่าหนังสือเรียน 18/09/2562 1 
 6,910.- ค่าอุปกรณ์การเรียน 18/09/2562 1 
 13,539.- ค่าเครื่องแบบนักเรียน 18/09/2562 1 
 11,516.- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 18/09/2562 1 

5. 5. สนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจน  
(เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

9,500.- 
(โอนเพ่ิม 

8,500.-) 

500.- นักเรียนโรงเรียนเทศบาลต าบล 
ประโคนชัย  1 คน  
(ภาคเรียนที่ 2/2561) 

29/11/2561 1 

 9,๐๐๐.- นักเรียนโรงเรียนเทศบาลต าบล 
ประโคนชัย  18 คน  
(ภาคเรียนที่ 1/2562) 

18/09/2562 1 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา วันที่ 

เซ็นสัญญา 
 ระยะเวลาการ 

 ด าเนนิงาน(วัน) 
6. ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และ    
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

  6. จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝัง 
 และส่งเสริมการอ่าน 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

74,๐๐๐.- 
(โอนลด6,000.-) 

15,54๐.- คู่สัญญาของกิจกรรมแข่งขัน 
คณิตศาสตร์คิดสนุก 

19/๐๑/๒๕๖2 ๑ 

 12,89๐.- คู่สัญญาของการแข่งขันตอบปัญหา 
ภาษาไทย 

09/๐๒/๒๕๖2 ๑ 

 12,89๐.- คู่สัญญาของการแข่งขันตอบปัญหา 
วิทยาศาสตร์ 

23/๐2/๒๕๖2 ๑ 

 11,170.- คู่สัญญาของการแข่งขันตอบปัญหา 
ภาษาอังกฤษ 

13/๐7/๒๕๖2 1 

 14,105.- คู่สัญญาของการประกวดวาดภาพ 
ระบายสี 

17/๐8/๒๕๖2 1 

7. 7. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ รายได้ 
จดัเก็บเอง 

130,000.- 129,921.- คู่สัญญาของกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 12/01/2562 1 

8.  8. ส่งนักกีฬาเทศบาลต าบล  
 ประโคนชัยร่วมแข่งขันกีฬา 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

184,24๐.- 
(โอนลด 

15,760.-) 

184,240.- คู่สัญญาการแข่งขันกีฬาชิงถ้วย 
พระราชทานสมเด็จพระเทพฯ  
ประโคนชัยเกมส ์  

19/๐4/๒๕๖2 ๑๔ 

9.   9. แข่งขันกีฬาสีภายใน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๑๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 09/11/๒๕๖1 ๑ 

 30,000.- โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 01/07/2562 1 
 30,000.- โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 27/08/2562 1 
 20,000.-  โรงเรียนวัดแจ้ง(เศียรคุรรุาษฎร์บ ารงุ) 18/09/2562 1 

10  ๑0.ส่งเสริมการแข่งขันกีฬา   
 อ าเภอประโคนชัย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.-   ที่ท าการปกครองอ าเภอประโคนชัย  
  (การแข่งขันกีฬาชิงถ้วยพระราชทาน 
  สมเด็จพระเทพฯ ประโคนชัยเกมส์) 

03/๐4/๒๕๖2 1 

11 11. อบรมโยคะเบื้องต้น  
(เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

30,000.- 30,000.- คู่สัญญาของการจัดอบรมโยคะ
เบื้องต้น 

21/08/2562 2 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา วันที่ 

เซ็นสัญญา 
ระยะเวลาการ 

ด าเนนิงาน(วัน) 
12 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และ    
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 12. จัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล  
 ต าบลประโคนชัย 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

๓6๐,๐๐๐.- 
 

๔๐,๐๐๐.- คู่สัญญาของการแข่งขันกีฬา 
บาสเกตบอล 

07/11/๒๕๖1 ๖ 

 39,980.- คู่สัญญาของการแข่งขันกีฬาเซปัค
ตะกร้อ เทศบาลต้านยาเสพติด 

07/11/2561 4 

 40,000.- คู่สัญญาของการแข่งขันกีฬา 
เปตองตลุงคัพ 

23/02/2562 2 

 117,980.- คู่สัญญาของการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ประเพณี 7 คน หนองระแซซันคัพ 

28/03/2562 9 

 120,000.- คู่สัญญาของการแข่งขันกีฬา 
ฟุตซอลเทศบาลต้านยาเสพติด 

27/๐6/๒๕๖2 ๑1 

13 13. เดิน-ว่ิง ระแซซัน มินิ
มาราธอน (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

100,000.- 
(โอนเพ่ิม 

20,000.-) 

80,000.- คู่สัญญาของการจัดกิจกรรมเซราะ 
ตลุงรันน่ิง ครัง้ที่ 1 

12/05/2562 1 

14  14. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา รายได้ 
จัดเก็บเอง 

4๐,๐๐๐.- 
 

4,0๐๐.- คู่สัญญาของกิจกรรมตักบาตร 
วันข้ึนปีใหม่ 

๐๑/๐๑/๒๕๖2 ๑ 

 5,673.- คู่สัญญาของกิจกรรมเวียนเทียน 
วันมาฆบูชา 

๑9/๐2/๒๕๖2 ๑ 

 5,678.- คู่สัญญาของกิจกรรมเวียนเทียน  
วันวิสาขบูชา 

18/05/2562 1 

15 15. จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท
พระภิกษุ สามเณร และบวชศลี 
จาริณีภาคฤดูร้อน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

60,000.- 60,000.- วัดกลาง อ.ประโคนชัย 03/04/2562 1 

16   16.จัดงานเทศกาลข้าวมะลิหอม  
ปลาจ่อมกุ้งชมทุง่นกประโคนชัย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.- 30,000.- ที่ท าการปกครอง อ.ประโคนชัย 17/12/2561 1 

17   17. จัดงานประเพณีข้ึนเขาพนมรุ้ง เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ที่ท าการปกครอง จ.บรุีรัมย์ 05/๐4/๒๕๖2 1 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ งบประมาณ 

วงเงิน 
ตามสัญญา 

คู่สัญญา วันที่ 
เซ็นสัญญา 

 ระยะเวลาการ 
 ด าเนนิงาน

(วัน) 
18. ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และ    
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

๑8. จัดงานประเพณีลอยกระทง รายได้ 
จัดเก็บเอง 

177,5๐๐.- 
(โอนลด 

2,500.-) 

177,470.25 คู่สัญญาของกิจกรรมงานประเพณี
ลอยกระทง 

22/๑๑/๒๕61 ๑ 

19. 19. จัดงานประเพณีสงกรานต์ รายได้ 
จัดเก็บเอง 

123,000.- 
(โอนลด 

27,000.-) 

122,863.- คู่สัญญาของกิจกรรมงานประเพณี
สงกรานต์ 

13/04/2562 1 

20. 20.จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา รายได้ 
จัดเก็บเอง 

534,740.- 
(โอนลด 

165,260.-) 

503,868.36 คู่สัญญาของกิจกรรมงานประเพณี
แห่เทียนพรรษา 

17/07/2562 1 

21. 21. อัตลักษณ์ประโคนชัย รายได้ 
จัดเก็บเอง 

30,000.- 29,475.- คู่สัญญาของกิจกรรมถ่ายภาพ 
“มหัศจรรย์เทียนพรรษา ล้ าค่า 
อัตลักษณ์ประโคนชัย” 

10/07/2562 2 

22. 22. ส่งเสริมงานรัฐพิธีและงาน
ส าคัญทางราชการ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.- 10,000.- ที่ท าการปกครองอ าเภอประโคนชัย 08/11/2561 1 

23. 23. จัดงานเฉลิมพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศา
นุวงศ์ 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

200,000.- 
(โอนเพ่ิม 

100,000.-) 

12,160.- คู่สัญญาของกิจกรรมพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก 

04/05/2562 3 

 25,487.- คู่สัญญาของกิจกรรมวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า 
สุทิดาฯ พระบรมราชินี 

01/06/2562 10 

 67,742.- คู่สัญญาของกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ 

22/07/2562 14 

 30,718.- คู่สัญญาของกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระพันปีหลวง 

05/08/2562 15 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ งบประมาณ 

วงเงิน 
ตามสัญญา 

คู่สัญญา วันที่ 
เซ็นสัญญา 

 ระยะเวลาการ  
 ด าเนนิงาน(วัน) 

- ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

จัดท าป้ายชื่อชุมชน ถนน และซอย
ในเขตเทศบาล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.- (กันเงิน  
300,000.-  
/ ไม่ก่อหน้ี) 

- - - 

- ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. พร้อม
บ่อพัก และปรับปรุงผิวจราจร คสล.  
ถนนชัยศิริ จากหน้าศูนย์บริการ
สาธารณสุขถึงถนนโชคชัย-เดชอุดม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป / 

เงินสะสม 

5,434,600.- 
(ต้ังจ่าย 

รายการใหม่)  
 

(กันเงิน  
5,412,200.-  

/ ไม่ก่อหน้ี) 

- - - 

24. 1. ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า บ่อพัก ซอยข้างที่ท าการ
ไปรษณีย์ประโคนชัย  
(เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

171,100.- 160,700.- นายวิชัย ทีอุปมา  
(เลขที่สัญญา 1/2562) 

16/05/2562 100 

25. 2. ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า บ่อพัก ซอยนิลพงษ์ ม.3 
(เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

313,900.- 275,400.- นายวิชัย ทีอุปมา  
(เลขที่สัญญา 2/2562) 

23/05/2562 125 

26. 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

1. สร้างจิตส านึกในการรักษา
สิ่งแวดล้อม 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

150,000.- 
 

61,100.- คู่สัญญาของการจัดอบรมการ
จัดการขยะ และศึกษาดูงาน 
อบต.กลันทา อ.เมืองบุรีรัมย์ 

04/09/2562 2 

27. ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านสาธารณสุข 

 ๑. สนับสนุนกองทุนหลักประกัน  
 สุขภาพเทศบาลต าบลประโคนชัย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

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

15/๐1/๒๕๖2 ๑ 

28.  2. พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานใน 
 ชุมชน 

 เงินอุดหนุน
แบบมี

วัตถุประสงค์ 

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

30/07/2562 1 

29. 3. อบรมผู้ประกอบการในตลาดสด
เทศบาลต าบลประโคนชัย และ 
ศึกษาดูงานตลาดสดตัวอย่าง 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

300,000.- 
 

4,050.- คู่สัญญาของการจัดอบรม 
ผู้ประกอบการในตลาดสดฯ 

20/09/2562 1 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ งบประมาณ 

วงเงิน 
ตามสัญญา 

คู่สัญญา วันที่ 
เซ็นสัญญา 

 ระยะเวลาการ 
ด าเนนิงาน(วัน) 

30. ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านสาธารณสุข 

4.พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
(เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1) 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

320,000.- 5,000.- โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ 
(ชุมชนกันเตอล) 

17/09/2562 1 

 7,300.- โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
(ชุมชนกันเตอล) 

17/09/2562 1 

 7,700.- โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณฯ (ชุมชนกันเตอล) 

17/09/2562 1 

 5,000.- โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ 
(ชุมชนชัยมงคล) 

17/09/2562 1 

 7,300.- โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
(ชุมชนชัยมงคล) 

17/09/2562 1 

 7,700.- โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณฯ (ชุมชนชัยมงคล) 

17/09/2562 1 

 5,000.- โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ 
(ชุมชนตาเจรือม) 

17/09/2562 1 

 7,300.- โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
(ชุมชนตาเจรือม) 

17/09/2562 1 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ งบประมาณ 

วงเงิน 
ตามสัญญา 

คู่สัญญา วันที่ 
เซ็นสัญญา 

 ระยะเวลาการ 
ด าเนนิงาน(วัน) 

   7,700.- โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณฯ (ชุมชนตาเจรือม) 

17/09/2562 1 

 5,000.- โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ 
(ชุมชนวัดโคนคุ้มระเนียด) 

17/09/2562 1 

 7,300.- โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
(ชุมชนวัดโคนคุ้มระเนียด) 

17/09/2562 1 

 7,700.- โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณฯ (ชุมชนวัดโคนคุ้มระเนียด) 

17/09/2562 1 

 5,000.- โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ 
(ชุมชนวัดโคนคุ้มอ าปึล) 

17/09/2562 1 

 7,300.- โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
(ชุมชนวัดโคนคุ้มอ าปึล) 

17/09/2562 1 

 7,700.- โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณฯ (ชุมชนวัดโคนคุ้มอ าปึล) 

17/09/2562 1 

 5,000.- โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ 
(ชุมชนวัดจ าปา) 

17/09/2562 1 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ งบประมาณ 

วงเงิน 
ตามสัญญา 

คู่สัญญา วันที่ 
เซ็นสัญญา 

 ระยะเวลาการ 
ด าเนนิงาน(วัน) 

   7,300.- โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
(ชุมชนวัดจ าปา) 

17/09/2562 1 

 7,700.- โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณฯ (ชุมชนวัดจ าปา) 

17/09/2562 1 

 5,000.- โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ 
(ชุมชนวัดแจ้งคุ้มรุ่งสรุิยา) 

17/09/2562 1 

 7,300.- โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
(ชุมชนวัดแจ้งคุ้มรุ่งสรุิยา) 

17/09/2562 1 

 7,700.- โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณฯ (ชุมชนวัดแจ้งคุ้มรุ่งสุริยา) 

17/09/2562 1 

 5,000.- โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ 
(ชุมชนวัดแจ้งคุ้มมัชฌิมา) 

17/09/2562 1 

 7,300.- โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
(ชุมชนวัดแจ้งคุ้มมัชฌิมา) 

17/09/2562 1 

 7,700.- โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณฯ (ชุมชนวัดแจ้งคุ้มมัชฌิมา) 

17/09/2562 1 

 
 



-41- 
 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ งบประมาณ 

วงเงิน 
ตามสัญญา 

คู่สัญญา วันที่ 
เซ็นสัญญา 

 ระยะเวลาการ 
ด าเนนิงาน(วัน) 

   5,000.- โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ 
(ชุมชนวัดแจ้งคุ้มสายัณห์) 

17/09/2562 1 

 7,300.- โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
(ชุมชนวัดแจ้งคุ้มสายัณห์) 

17/09/2562 1 

 7,700.- โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณฯ (ชุมชนวัดแจ้งคุ้มสายัณห์) 

17/09/2562 1 

 5,000.- โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ 
(ชุมชนวัดโพธ์ิ) 

17/09/2562 1 

 7,300.- โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
(ชุมชนวัดโพธ์ิ) 

17/09/2562 1 

 7,700.- โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณฯ (ชุมชนวัดโพธ์ิ) 

17/09/2562 1 

 5,000.- โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ 
(ชุมชนศูนย์การค้า) 

17/09/2562 1 

 7,300.- โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
(ชุมชนศูนย์การค้า) 

17/09/2562 1 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ งบประมาณ 

วงเงิน 
ตามสัญญา 

คู่สัญญา วันที่ 
เซ็นสัญญา 

 ระยะเวลาการ 
ด าเนนิงาน(วัน) 

   7,700.- โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณฯ (ชุมชนศูนย์การค้า) 

17/09/2562 1 

 5,000.- โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ 
(ชุมชนหนองกกเหนือ) 

17/09/2562 1 

 7,300.- โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
(ชุมชนหนองกกเหนือ) 

17/09/2562 1 

 7,700.- โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณฯ (ชุมชนหนองกกเหนือ) 

17/09/2562 1 

 5,000.- โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ 
(ชุมชนหนองกกใต้) 

17/09/2562 1 

 7,300.- โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
(ชุมชนหนองกกใต้) 

17/09/2562 1 

 7,700.- โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณฯ (ชุมชนหนองกกใต้) 

17/09/2562 1 

 5,000.- โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ 
(ชุมชนหนองจอกพัฒนา) 

17/09/2562 1 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ งบประมาณ 

วงเงิน 
ตามสัญญา 

คู่สัญญา วันที่ 
เซ็นสัญญา 

 ระยะเวลาการ 
ด าเนนิงาน(วัน) 

   7,300.- โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
(ชุมชนหนองจอกพัฒนา) 

17/09/2562 1 

 7,700.- โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณฯ (ชุมชนหนองจอกพัฒนา) 

17/09/2562 1 

 5,000.- โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ 
(ชุมชนหลักเมือง) 

17/09/2562 1 

 7,300.- โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
(ชุมชนหลักเมือง) 

17/09/2562 1 

 7,700.- โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณฯ (ชุมชนหลักเมือง) 

17/09/2562 1 

 5,000.- โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ 
(ชุมชนอ านวยกิจ) 

17/09/2562 1 

 7,300.- โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
(ชุมชนอ านวยกิจ) 

17/09/2562 1 

 7,700.- โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณฯ (ชุมชนอ านวยกิจ) 

17/09/2562 1 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ งบประมาณ 

วงเงิน 
ตามสัญญา 

คู่สัญญา วันที่ 
เซ็นสัญญา 

 ระยะเวลาการ 
ด าเนนิงาน(วัน) 

31.   3. พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข รายได้ 
จัดเก็บเอง 

150,000.- 12,000.- คู่สัญญาของการอบรมกลุ่มด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ 

28/03/2562 1 

 16,730.- คู่สัญญาของการอบรมกลุ่มผู้  
 ประกอบการงานสุขาภิบาลอาหาร 

23/04/2562 1 

32. 4. สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.- 11,000.- ร้าน ป.วัสดุภัณฑ์ 12/03/2562 4 

33. 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจ 

1. อบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชน 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

30,000.- 
(โอนลด 

20,000.-) 

14,940.- คู่สัญญาของการจัดอบรมท า
ขนมข้าวต้มผัด และจักสานใบ
มะพร้าว 

03/07/2562 1 

 0.00- คู่สัญญาของการจัดอบรม
สิ่งประดิษฐจ์ากเศษผ้า 

27/08/2562 1 

34. 2. อบรมพัฒนาศักยภาพชมรม 
กุ้งจ่อมกระยาสารทประโคนชัย 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

50,000.- 50,000.- คู่สัญญาของการจัดอบรมและ
ศึกษาดูงาน จ.สมุทรสงคราม 

18/04/2562 3 

35. 3. ฝึกอบรมการเกษตรตามแนว
ทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

40,000.- 
(โอนลด 

10,000.-) 

39,960.- คู่สัญญาของการจัดอบรมและ
ศึกษาดูงาน ซแรย์ อทิตยา  
จ.สุรินทร ์

12/09/2562 1 

36. ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

1. สนับสนุนสวัสดิการทางสังคม 
ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ  
(เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1) 

เงินอุดหนุนแบบ 
มีวัตถุประสงค์ 

3,792,000.- 2,940,800.- ผู้พิการในเขตเทศบาลต าบล 
ประโคนชัย 

01/10/2561 365 

37. 2. สนับสนุนการสร้างหลักประกัน 
ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ  
(เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1) 

เงินอุดหนุนแบบ 
มีวัตถุประสงค์ 

12,291,600.- 11,596,300.- ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบล
ประโคนชัย 

01/10/2561 365 

38. 3.สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3) 

เงินอุดหนุนแบบ 
มีวัตถุประสงค์ 

36,000.- 18,000.- ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลต าบล
ประโคนชัย 

01/10/2561 365 

39. 4. อบรมให้ความรู้เก่ียวกับสิทธิ
ประโยชน์แก่ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

19,300.- 
(โอนลด 700.-) 

15,500.-  คู่สัญญาของการจัดอบรมให้ความรู ้
 แก่ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 

31/01/2562 1 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา วันที่ 

เซ็นสัญญา 
 ระยะเวลาการ 
ด าเนนิงาน(วัน) 

40. ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

5. จัดงานวันผู้สูงอายุ รายได้ 
จัดเก็บเอง 

9,250.- 
(โอนลด 

40,750.-) 

9,250.-  คู่สัญญาของกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 13/04/2562 1 

41. 6. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

150,000.- 150,000.-  คู่สัญญาของการจัดอบรม และ 
 ศึกษาดูงาน ทม.ขลุง จ.จันทบุรี 

15/05/2562 3 

42. 7. อบรมและส่งเสริมพัฒนาสตรี 
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

99,250.- 
    (โอนลด 

750.-) 

99,250.-  คู่สัญญาของการจัดอบรม และ 
 ศึกษาดูงาน จ.จันทบุรี 

14/05/2562 3 

43. 8. อบรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
ต าบลประโคนชัย 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

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

14/06/2562 3 

44. 9. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

50,000.- 49,937.-  คู่สัญญาของการจัดกิจกรรมรณรงค ์ 26/06/2562 1 

45. 10. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.- 10,000.-  ที่ท าการปกครองอ าเภอประโคนชัย 24/06/2562 1 

46. 11. จัดหารายได้เพ่ือจัดกิจกรรม 
สาธารณกุศลและใหค้วามช่วยเหลือ
ประชาชน 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

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

12/11/๒๕๖1 ๑ 

47. 12. พัฒนาบทบาทสตรีและสร้าง 
ความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัว 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

15,750.- 
(โอนลด 

34,250.-) 

13,000.-  กลุ่มสตรีเทศบาลต าบลประโคนชัย 07/08/2562 1 

48. ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร 

1. อบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

233,530.- 
(โอนลด 

136,470.- 
โอนเพ่ิม 

70,000.-) 

209,250.- คู่สัญญาของการจัดอบรมและ
ศึกษาดูงานจังหวัดจันทบุร ี

22/07/2562 3 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา วันที่ 

เซ็นสัญญา 
 ระยะเวลาการ 
ด าเนนิงาน(วัน) 

49. ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร 

2. ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

150,0๐๐.- 
 

16,343.44 น.ส.ดรุณี บุญศรีทา  
(ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก) 

๐๑/0๑/๒๕62 45 

50. 3. ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

14,000.- 
(โอนลด 

16,000.-) 

9,800.- คู่สัญญาของกิจกรรมช่วงเทศกาลข้ึน
ปีใหม่ 

๒7/๑๒/๒๕61 ๗ 

 3,500.- คู่สัญญาของกิจกรรมช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

11/04/2562 7 

51. 4. จัดงานวันเทศบาล รายได้ 
จัดเก็บเอง 

29,800.- 
(โอนลด 200.-) 

29,800.- คู่สัญญาของกิจกรรมวันเทศบาล 24/04/2562 1 

52. 5. อบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

300,000.- 286,620.- คู่สัญญาของการอบรมและศึกษาดู
งาน จ.นครนายก 

28/08/2562 3 

53. 6. ฝึกอบรมการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

50,000.- 
 

44,282.- คู่สัญญาของการฝึกอบรมป้องกัน
และระงับอัคคีภัยเบื้องต้น 

06/08/2561 1 

54. 7. ติดต้ังท่อธารประปาดับเพลิง เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

125,000.- 124,000.- 
 

นายวิชัย ทีอุปมา  
(เลขที่สัญญา 3/2562) 

05/06/2562 30 

55. 8. ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  
(เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

12,000.- 12,000.- องค์การบริหารส่วนต าบล 
บ้านไทร 

20/12/2561 1 

56.   9. เวทีประชาคมจัดท าแผนพัฒนา 
 เทศบาล 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

๕0,๐๐๐.- 
 

๑1,3๔5.- คู่สัญญาของการจัดเวทีประชาคม
ระดับต าบล (แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
2561-2564 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3) 

30/0๑/๒๕62 1 

 9,220.- คู่สัญญาของการจัดเวทีประชาคม
ระดับต าบล (แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
2561-2565) 

21/05/2562 1 
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รายละเอียดครุภัณฑ์ในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลประโคนชัย  ท่ีมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  มีดังนี้ 
 

แผนงาน ประเภท  ผลผลติ 
 แหล่งที่มา 

 งบประมาณ 
งบประมาณ 

วงเงิน 
ตามสัญญา 

คู่สัญญา วันที่ 
เซ็นสัญญา 

 ระยะเวลาการ 
ด าเนนิงาน(วัน) 

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

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

64,800.- 64,000.-  ร้านธงชัยแอร์ 
 (เลขที่สัญญา 
 121/2562) 

17/04/2562 5 

2 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวล 
ผล แบบที่ 2 จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 น้ิว พร้อมเครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 
1 kVA จ านวน 1 ชุด (เพ่ิมเติม ฉบับที่1) 

เงินอุดหนุน 
ทัว่ไป 

35,900.- 35,400.-  ร้านประจักษ์    
 คอมพิวเตอร์     
 (เลขทีส่ัญญา  
 105/2562) 

01/04/2562 5 

3 บริหารงานทั่วไป  ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จ านวน ๑ 
เครื่อง  (เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 3) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

14,000.- 
(ต้ังจ่าย 

รายการใหม่) 

7,990.-  หจก.ธิติวัฒน์ 
 บุรีรัมย์ 
 (เลขที่สัญญา  
 172/2562) 

28/06/2562 5 

4 บริหารงานทั่วไป  ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน  จ านวน 1 ตัว  
(เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 3) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,000.- 
(ต้ังจ่าย 

รายการใหม่) 

5,000.-  ร้านเอกภัณฑ์ 
 เฟอร์นิเจอร์ 

09/09/2562 5 

5 บริหารงานทั่วไป  ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้ท างาน  จ านวน 3 ตัว  
(เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 3) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

9,000.- 
(ต้ังจ่าย 

รายการใหม่) 

6,000.-  ร้านเอกภัณฑ์ 
 ลิฟว่ิงเซ็นเตอร์ 
 (เลขที่สัญญา 
 99/2562) 

19/03/2562 5 

 3,000.-  ร้านเอกภัณฑ์ 
 เฟอร์นิเจอร์ 

09/09/2562 5 

6 บริหารงานทั่วไป  ครุภัณฑ์โฆษณาและ 
 เผยแพร่ 

กล้องถ่ายภาพ แบบ DSLR ความ
ละเอียดภาพไม่น้อยกว่า 24 MPIXEL 
จ านวน 1 ตัว (เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 3) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

60,000.- 
(ต้ังจ่าย 

รายการใหม่) 

59,000.-  หจก.ธงชัย โอเอ   
 เซลล์ แอนด์  
 เซอร์วิส  
 (เลขทีส่ญัญา 
 124/2562) 

18/04/2562 5 
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แผนงาน ประเภท  ผลผลติ 

 แหล่งที่มา 
 งบประมาณ 

 งบประมาณ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา วันที่ 

เซ็นสัญญา 
 ระยะเวลาการ 
ด าเนนิงาน(วัน) 

7  การรักษาความ 
 สงบภายใน 

 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
 และขนส่ง 

 รถยนต์ตรวจการณ์ปริมาตรกระบอกสูบ 
 ไม่ต่ ากว่า 2,000 ซีซี หรือก าลัง 
 เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์  
 เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ   
 (เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 2) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,290,000.- 1,195,000.- 
(กันเงิน) 

บ.มิตซูโชค
อนันต์ จ ากัด 
(เลขที่สัญญา 
5/2562) 

26/09/2562 30 

- การรักษาความ
สงบภายใน 

 ครุภัณฑ์โฆษณาและ 
 เผยแพร่ 

ระบบกล้องวงจรปิด พร้อมเสาเหล็กติดต้ัง
กล้อง จ านวน 5 จุด และกล้อง 10 ตัว  
(เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 3) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

500,000.- 
(ต้ังจ่าย 

รายการใหม่) 

(กันเงิน  
500,000.-  
/ ไม่ก่อหน้ี) 

- - - 

8 การศึกษา  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ออลอินวัน ส าหรับงาน 
ส านักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 2๑ น้ิว 
จ านวน  ๒ เครื่อง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

34,000.- 34,000.- ร้านประจักษ์
คอมพิวเตอร์ 
(เลขที่สัญญา 
132/2562) 

05/05/2562 5 

9 การศึกษา  ครุภัณฑ์ส านักงาน ชั้นวางรองเท้า 30 ช่อง  ขนาด 0.30 x 
1.50 x 0.90 ม. จ านวน 4 ตัว   
(เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 2) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

16,000.- 15,600.- ร้านเอกภัณฑ์ 
เฟอร์นิเจอร์ 
(เลขที่สัญญา  
63/2562) 

16/01/2562 5 

- การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

 ครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง จ านวน 1 
ชุด 11 รายการ  (เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 3) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,000,000.- 
(ต้ังจ่าย 

รายการใหม่) 

(กันเงิน 
1,000,000.-  

/ไม่ก่อหน้ี) 

- - - 

10  สาธารณสุข  ครุภัณฑ์ส านักงาน  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  แบบบานเลื่อน  
 กระจก  ขนาด 4 ฟุต  จ านวน 2 หลัง    
 (เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1) 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

10,000.- 8,800.- ร้านเอกภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์ 
(เลขที่สัญญา 
68/2562) 

04/02/2562 5 

11  สาธารณสุข  ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน  
ขนาดไม่ต่ ากว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู. พร้อม  
ติดต้ัง จ านวน ๒ เครื่อง(เพ่ิมเติมฉบับที่ 1) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

64,800.- 64,000.- ร้านธงชัยแอร์ 
(เลขที่สัญญา 
79/2562) 

25/02/2562 5 
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แผนงาน ประเภท  ผลผลติ 

 แหล่งที่มา 
 งบประมาณ 

 งบประมาณ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา วันที่ 

เซ็นสัญญา 
 ระยะเวลาการ 
ด าเนนิงาน(วัน) 

12 เคหะและชุมชน  ครุภัณฑ์งานบ้าน 
 งานครัว 

เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 
๒๙.๕ น้ิว จ านวน ๑ เครื่อง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

17,600.- 17,500.- ร้านกวงการค้า(เลขที่
สัญญา 42/2562) 

13/05/2562 5 

13 เคหะและชุมชน  ครุภัณฑ์งานบ้าน 
 งานครัว 

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จ านวน 1 
เครื่อง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

9,500.- 9,500.- ร้านกวงการค้า(เลขที่
สญัญา 95/2562) 

15/03/2562 5 

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จ านวน 3 
เครื่อง 

28,500.- 28,500.- ร้านกวงการค้า(เลขที่
สัญญา 96/2562) 

15/03/2562 5 

14 สังคมสงเคราะห ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวล  
ผล แบบที่ ๑ จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า   
๑๙ น้ิว พร้อมเครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด  
๑ kVA จ านวน ๑ ชุด (เพ่ิมเติม ฉบับที่1) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

27,900.- 27,600.- หจก.ธงชัยโอเอ เซลล์ 
แอนด์ เซอร์วิส(เลขที่
สัญญา 203/2562) 

05/08/2562 5 

15 สังคมสงเคราะห ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์    
(Smart Card Reader) มีความเร็ว 
สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz   
จ านวน ๑ เครื่อง  (เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 3) 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

          700.- 
       (ต้ังจ่าย 
  รายการใหม่) 

700.- หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 
 

27/07/2562 5 

16 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๒ บานเปิด    
จ านวน ๒ หลัง 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

11,000.- 
     (ต้ังจ่าย     

 รายการใหม่) 

10,000.- ร้านเอกภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์ (เลขที่
สัญญา 107/2562) 

03/04/2562 5 

17 การพาณิชย์  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ 
 วิทยุ 

เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด 
มือถือ ขนาด ๕ วัตต์  จ านวน ๕ เครื่อง 

เงินรายได้ 96,000.- 
(ต้ังจ่าย 

  รายการใหม่) 

95,200.- หจก.โคราชซีคิว  
(1995)  (เลขที่
สัญญา 41/2562) 

22/07/2562 5 

18 การพาณิชย์  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องเชื่อม pvc  จ านวน ๑ เครื่อง เงินรายได้ 20,000.- 20,000.- ร้านกวงการค้า(เลขที่
สัญญา 16/2562) 

28/01/2562 5 
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ตารางสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖2  (ตุลาคม ๒๕61 - กันยายน ๒๕๖2) 
 

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 24.19 24 19.35 23 23.96 23 31.09 
๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 11 8.87 6 4.84 2 2.08 2 2.70 
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 7 5.65 2 1.61 1 1.04 1 1.35 
๔. ด้านสาธารณสุข 9 7.26 7 5.65 6 6.25 6 8.11 
๕. ด้านเศรษฐกิจ 3 2.42 3 2.42 3 3.13 3 4.05 
๖. ด้านสังคม  16 12.90 15 12.10 12 12.50 12 16.22 
๗. ด้านการเมืองการบริหาร  22 17.74 17 13.71 9 9.37 9 12.16 

รวม 98 79.03 74 59.68 56 58.33 56 75.68 
ครุภัณฑ์ 26 20.97 22 17.74 18 18.75 17 22.97 

รวมทั้งสิ้น 124 100 96 77.42 74 77.08 73 98.65 
 

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

     ลงนามสัญญา   คิดร้อยละเปรียบเทียบกับ  อนุมัติงบประมาณ 
เบิกจ่าย     คิดร้อยละเปรียบเทียบกับ  ลงนามสัญญา 
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ตารางสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

เทศบาลต าบลประโคนชัย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖2  (ตุลาคม ๒๕61 - กันยายน ๒๕๖2) 

ยุทธศาสตร์ 
แผนการด าเนินการ 

ทั้งหมด 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ 
๑. ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม  
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 29,559,850.- 34.20 

21,535,090.- 
(โอนเพ่ิม 214,210 
/ โอนลด 316,520) 

24.91 
20,658,808.81 
(โอนเพ่ิม 214,210 
/ โอนลด 216,520) 

39.38 20,658,808.81 52.31 

๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
21,264,000.- 24.60 

6,513,300.- 
(โอนลด 

5,759,400) 
7.54 436,100.- 0.83 436,100.- 1.10 

๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 6,560,000.- 7.59 150,000.- 
(โอนลด 500,000) 

0.17 61,100.- 0.12 61,100.- 0.16 

๔. ด้านสาธารณสุข 2,150,000.- 2.49 1,450,000.- 1.68 723,780.- 1.38 723,780.- 1.83 
๕. ด้านเศรษฐกิจ 170,000.- 0.20 120,000.- 

(โอนลด 30,000) 0.14 104,900.- 
(โอนลด 30,000) 0.20 104,900.- 0.27 

๖. ด้านสังคม 18,070,800.- 20.91 16,673,150.- 
(โอนลด 86,450) 19.29 15,041,637.- 

(โอนลด 76,450) 28.67 15,041,637.- 38.09 

๗. ด้านการเมืองการบริหาร  
3,214,000.- 3.72 

1,855,540.- 
(โอนเพ่ิม 70,000 

/ โอนลด 651,460) 
2.15 

756,160.44 
(โอนเพ่ิม 70,000 

/ โอนลด 152,670) 
1.44 756,160.44 1.91 

รวม 80,988,650.- 93.70 48,297,080.- 55.88 37,782,486.25 72.02 37,782,486.25 95.67 
ครุภัณฑ์ 5,443,200.- 6.30 4,164,700.- 4.82 1,706,790.- 3.25 511,790.- 1.30 

รวมทั้งสิ้น 86,431,850.- 100 52,461,780.- 60.70 39,489,276.25 75.27 38,294,276.25 96.97 
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 โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ   เทศบาลต าบลประโคนชัยมีโครงการท่ีไม่ได้ด าเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖2 
 จ านวน  16  โครงการ  งบประมาณ  1,544,91๐.- บาท (โอนลดงบประมาณแล้ว)  และครุภัณฑ์  จ านวน  2  โครงการ  งบประมาณ 850,000.- บาท  ดังนี้ 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การกีฬา และนันทนาการ 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

1. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 

100,000.- 
(โอนลด  100,000.-) 

กองการศึกษา เนื่องจากพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระ
บรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระนามาภิไธย 
สมเด็จพระบรมราชชนนีว่า “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” 
กองการศึกษาจึงโอนงบประมาณไปไว้โครงการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรม
วงศานุวงศ์ โดยจัดกิจกรรมและเบิกจ่ายงบประมาณใน
ช่ือโครงการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง” 

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเสาธงหน้าส านักงาน
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

500,000.- 
(โอนลด 500,000.-) 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

เนื่องจากมีโครงการท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนมากกว่า จึง
โอนงบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่ 
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  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

1. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตพร้อม 
บ่อพัก คสล. จากประตูหลังวัดโพธิ์ถึงแยกถนน
พิบูลย์สวัสด์ิ 

๑,293,7๐๐.- 
(โอนลด 1,000,000.-) 

กองช่าง เนื่องจากมีโครงการท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนมากกว่า จึง
โอนงบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่ 

2. ก่อสร้างท่อระบายน้ าคสล. ถนนชัยศิริ จากหน้า
ศูนย์บริการสาธารณสุขถึงถนนโชคชัย-เดชอุดม 

4,759,400.- 
(โอนลด 4,759,400.-) 

กองช่าง เนื่องจากเป้าหมายของโครงการมีการเปล่ียนแปลง โดย 
เพิ่มบ่อพักและปรับปรุงผิวจราจร จึงโอนงบประมาณไปต้ัง 
จ่ายเป็นรายการใหม่ คือ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า 
คสล. พร้อมบ่อพัก และปรับปรุงผิวจราจร คสล.ถนนชัยศิริ
จากหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขถึงถนนโชคชัย-เดชอุดม 

 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก 
สตรี และบุคคลในครอบครัว 

10,000.- กองสวัสดิการ
สังคม 

เนื่องจากกองสวัสดิการสังคมจัดกิจกรรมร่วมกับศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน  จึงไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณจาก
โครงการนี ้

2.  อบรมพัฒนาศักยภาพคณะท างานศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 

10,000.- 
(โอนลด 10,000.-) 

กองสวัสดิการ
สังคม 

เนื่องจากกองสวัสดิการสังคมจัดอบรม  แต่ไม่ได้เบิกจ่าย
งบประมาณจากโครงการนี้ 

3. สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 50,000.- กองสวัสดิการ
สังคม 

เนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือยังไม่ตรงตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน 
ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2560 
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  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

 ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

1.  อบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุข  
 ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

30๐,๐๐๐.- 
   

กองสาธารณสุขฯ  เนื่องจากงานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลฯ ได้ด าเนินการ
จัดอบรม แต่ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณจากโครงการนี ้

 
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

1. เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิก
สภาเทศบาล 

900,000.- 
(โอนลด 388,790.-) 

ส านักปลัดเทศบาล เนื่องจากรัฐบาลยังไม่ประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น 

2. อบรมการจัดท าสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน 

80,000.- ส านักปลัดเทศบาล เนื่องจากด าเนินการร่วมกับโครงการอบรมและศึกษาดูงาน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 
จึงไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณจากโครงการนี้ 

3. ปรับปรุงหลังคาโรงจอดรถบริเวณหลัง
ส านักงานเทศบาลต าบลประโคนชัย 

250,000.- ส านักปลัดเทศบาล เนื่องจากเทศบาลต าบลประโคนชัยมีโครงการท่ีจะปรับปรุงและ 
ต่อเติมบริเวณหลังส านักงานเทศบาลต าบลประโคนชัย จึงไม่ได้
เบิกจ่ายงบประมาณจากโครงการนี้ 

4. ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือนเทศบาลต าบลประโคนชัย 

9๐,๐๐๐.- 
(โอนลด 50,000.-) 

ส านักปลัดเทศบาล 
(งานป้องกันฯ) 

เนื่องจากป้องกันจังหวัดบุรีรัมย์ให้จัดฝึกอบรมได้ท่ีกองร้อย อส. 
จ.บุรีรัมย์ และจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ อปพร.เทศบาลต าบล
ประโคนชัยไม่สะดวกในการเดินทางไปฝึกอบรมนอกพื้นท่ี 

5. จัดกิจกรรมวัน อปพร. 10,000.- 
(โอนลด 10,000.-) 

ส านักปลัดเทศบาล 
(งานป้องกันฯ) 

เนื่องจากงานป้องกนัฯ จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ณ วัดโพธิ์ 
เมื่อวันท่ี 22 มีนาคม 2562 แต่ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณจาก
โครงการนี ้
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ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

6. ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 4๐,๐๐๐.- 
(โอนลด 30,000.-) 

ส านักปลัดเทศบาล 
(งานป้องกันฯ) 

เนื่องจากเทศบาลต าบลประโคนชัยได้ฝึกซ้อมแผนฯ ร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ ในอ าเภอประโคนชัย ณ โรงเรียนประโคนชัย
พิทยาคม และเมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน 2562 ส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดฝึกป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ “การเผชิญเหตุอัคคีภัยขนาด
ใหญ่ขั้นรุนแรง BRDEX-62” ณ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา และ 
บริเวณถนนหน้าส านักทะเบียนอ าเภอประโคนชัย 

7. จัดท าแผนชุมชน   10,000.- 
(โอนลด 10,000.-) 

กองสวัสดิการสังคม เนื่องจากกองสวัสดิการสังคมด าเนินการจัดท าแผนชุมชน
ระหว่างวนัท่ี 3 - 8 มกราคม 2562  แต่ไม่ได้เบิกจ่าย
งบประมาณจากโครงการนี้ 

8. จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาล 10,000.- 
(โอนลด 10,000.-) 

กองสวัสดิการสังคม เนื่องจากส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอประโคนชัย ด าเนินการ
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเอง 

 
  ครุภัณฑ์ 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

1. จัดซื้อมอเตอร์สูบน้ า ขนาด ๑๐๐ แรงม้า 
จ านวน ๒ เครื่อง ขนาด ๒๕ แรงม้า 
จ านวน ๒ เครื่อง 

500,000.- กองการประปา เนื่องจากงบประมาณท่ีต้ังไว้ไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อ ประกอบ 
กับคุณสมบัติของมอเตอร์สูบน้ าท่ีจะจัดซื้อ ไม่มีตามท่ีกองการ
ประปาต้องการ จึงไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณจากโครงการนี ้

2. จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๔๐๐ kVA 
จ านวน ๑ ชุด 

350,000.- กองการประปา เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้าไม่สามารถจัดซื้อมาส ารองไวไ้ด้ เพราะ
คุณภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าจะเส่ือมสภาพลงไป จึงไม่ได้เบิก 
จ่ายงบประมาณจากโครงการนี ้

 



-56- 
 

ผลการด าเนินงานอื่นๆ 
  นอกจากนี้ เทศบาลต าบลประโคนชัยยังได้ด าเนินกิจกรรมอื่น โดยได้รับความร่วมมือ การ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ี ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบ
ผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นท่ีและใกล้เคียง ซึ่งปรากฏผลการด าเนินงานแยกตาม
ยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

1. วันท่ี 26 ธันวาคม 2561 โรงเรียนปันสุขผู้สูงอายุเทศบาลต าบลประโคนชัยจัดการแข่งขัน
กีฬา “ปันสุขเกมส์” ครั้งท่ี 1  ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์หนองระแซซัน เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกายในกลุ่ม
ผู้สูงอายุ 
  2. วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลต าบลประโคนชัยได้รับเกียรติจากสมาชิกสันนิบาต
เทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งท่ี 16 ประจ าปี 
2562 “เซราะตลุงเกมส์” ณ สนามกีฬาโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของเทศบาล
ในจังหวัดบุรีรัมย์ 
  3. การกีฬาแห่งประเทศไทยคัดเลือกให้อุทยานน้ าหนองระแซซันเป็นสนามแข่งขันเจ็ทสกี ใน
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 35 “บุรีรัมย์เกมส์” ระหว่างวันท่ี 11 - 13 พฤษภาคม 2562 
  4. วันท่ี 7 มิถุนายน 2562 เทศบาลต าบลประโคนชัยจัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุน
ถวาย 6 วัด ในการจัดท าเทียนพรรษาประโคนชัย ประจ าปี 2562  
  5. วันท่ี 6 มีนาคม 2562 โรงเรียนเทศบาลต าบลประโคนชัยส่งนักเรียนระดับช้ันประถม 
ศึกษาปีท่ี 3 เข้าร่วมสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT:National Test) ใน 3 ด้าน คือ ด้านการ
อ่านออกเชียนได้ ด้านการคิดค านวณ และด้านความสามารถด้านเหตุผล ณ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) 
อ าเภอนางรอง   

6. นักเรียนโรงเรียนเทศบาลต าบลประโคนชัย ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขัน     
คัดลายมือ ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในงานมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิน่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 27 ประจ าปี 2562 ระหว่างวันท่ี 26 - 28 มิถุนายน 2562 
ณ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

7. นักเรียนโรงเรียนเทศบาลต าบลประโคนชัย ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาต่างๆ ดังนี้   
1) ด.ช.พลกฤต ธีระวงศานนท์ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ได้รับรางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ 1 หมากรุกไทย รุ่นอายุ 12 ปี ในมหกรรมเกมส์หมากกระดาน สาธิตมอดินแดงเกมส์ ประจ าปี 
2562 ณ จังหวัดขอนแก่น วันท่ี 26 - 27 มกราคม 2562 และเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย 
รุ่นอายุ 12 ปี ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 36 “นคร
เชียงใหม่เกมส์” รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ วันท่ี 3 - 4 ธันวาคม 2561 

2) ด.ช.ติณณ์ ไชยปลัด นักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 3/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศรุ่นอายุ    
6 ปี การแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  สนามท่ี 1  ณ จังหวัดพะเยา วันท่ี 26 - 27 มกราคม 2562 

8. ส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ได้จ่ายเงินกู้ให้แก่เทศบาลต าบลประโคนชัย 
จ านวน ๙ งวด รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๑๗,๗๑๙,๐๐๐.- บาท ตามสัญญากู้เงิน เลขท่ี ๑๑๘๓/๑๙๐/๒๕๕๕ ลงวันท่ี 
๒๖ กันยายน ๒๕๕๕  เพื่อน าไปด าเนินโครงการต่างๆ รวม ๓ โครงการ  ดังนี้ 
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 ๑) โครงการก่อสร้างงานผังบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลประโคนชัย  
วงเงิน  ๒,๑๙๙,๐๐๐.-  บาท  (สัญญาเลขท่ี ๑/๒๕๕๖) 

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

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

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

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

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

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

  แยกเป็น  ต้นเงิน  ๑,688,959.7๓  บาท  และดอกเบ้ีย  388,๒47.6๘ บาท 
งวดท่ี 5  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  จ านวนเงิน  ๒,๐๗๗,๒๐๗.๔๑ บาท  

  แยกเป็น  ต้นเงิน  ๑,739,628.52  บาท  และดอกเบ้ีย  337,578.๘9 บาท 
 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. เทศบาลต าบลประโคนชัยด าเนินการติดต้ังราวกันอันตราย บริเวณสะพานข้ามห้วยละเวี้ย

ทางไปบ้านสวายสอ สะพานชุมชนศูนย์การค้า และอุทยานน้ าหนองระแซซัน จุดสามแยกเส้นทางไปหลังวัดแจ้ง 
เพื่อป้องกันอันตรายจากขับขี่รถของประชาชน 

2. เทศบาลต าบลประโคนชัยด าเนินการปรับปรุงไหล่ทาง คสล. ถนนอ านวยกิจ บริเวณหน้า
วัดจ าปา เพื่อขยายผิวจราจรให้มีพื้นท่ีเพิ่มขึ้นและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาการจราจร พร้อมเคล่ือน 
ย้ายท่อธารประปาเดิมให้พร้อมจ่ายน้ าใส่รถดับเพลิงในการระงับเหตุเพลิงไหม ้
  3. วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลต าบลโนนสุวรรณ อ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ศึกษาดูงานการบริการจัดการระบบการผลิตน้ าประปาให้ได้คุณภาพ ของการประปาเทศบาลต าบลประโคนชัย  

4. วันท่ี 15 กรกฎาคม 2562 เทศบาลต าบลประโคนชัย ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอประโคนชัย และภาคีเครือข่าย ด าเนินการจัดระเบียบสายสัญญาณส่ือสารและระบบไฟฟ้าบนเสาไฟฟ้า 
จ านวน 7 จุด  

5. กองช่าง ด าเนินการซ่อมบ ารุงถนนและฝารางระบายน้ าในเขตเทศบาลต าบลประโคนชัยท่ี
ช ารุด เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการใช้รถใช้ถนนตามถนนสายต่างๆ ดังนี้ 

 1) ซ่อมถนนข้างทวีกิจ , หน้าธนาคารกรุงไทย , ปากซอยชอบพลอย , ถนนข้าง
โรงเรียนวัดแจ้ง และสามแยกทางเข้าหลังวัดแจ้ง   

2) ซ่อมฝาท่อระบายน้ าบริเวณตลาดสดเทศบาล 
 3) ซ่องฝารางระบายน้ าบริเวณถนนสังฆทัตธ ารง   
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6. ผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย รับมอบบันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือในการ
วางแผนการปรับปรุงและพัฒนาระบบประปา ระหว่างการประปานครหลวงกับเทศบาลต าบลประโคนชัย เพื่อ
พัฒนาการประปาของเทศบาลให้มีคุณภาพและมาตรฐานยิ่งขึ้น 
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  1. เทศบาลต าบลประโคนชัยเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราท าความดีด้วยหัวใจ
ภายใต้ “จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ” ณ บริเวณสวนป่า
เฉลิมพระเกียรติพระพุทธประโคนชัยมหามิ่งมงคล 
  2. กองช่าง เทศบาลต าบลประโคนชัยด าเนินโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อุทยานน้ าหนอง
ระแซซัน 

3. วันท่ี 17 มกราคม 2562 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม จัดประชุมให้ความรู้แก่
ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน และ อสม. ในการคัดแยกขยะตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนท้ิง” 
เพื่อขบัเคล่ือนการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีให้ประชาชนได้เข้าใจอย่างถูกต้องและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  
  4. เทศบาลต าบลประโคนชัย จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกับเทศบาลต าบลโคกม้า เทศบาล
ต าบลเขาคอก เทศบาลต าบลพลับพลาชัย องค์การบริหารส่วนต าบลประโคนชัย องค์การบริหารส่วนต าบล
ตะโกตาพิ และองค์การบริหารส่วนต าบลปังกู  ในการจ้างเหมาไถฝังกลบขยะมูลฝอยบริเวณท่ีท้ิงขยะท่ี
สาธารณะประโยชน์โคกกรวด ต าบลปังกู  ซึ่งได้ด าเนินการจ้างเหมาไถฝังกลบไปแล้ว ดังนี้  
   ครั้งท่ี ๑  วันท่ี 1 - 18 พฤศจิกายน 2561  งบประมาณ  61,600.- บาท 
   ครั้งท่ี ๒  วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2562  งบประมาณ 65,600.- บาท 
   ครั้งท่ี 3  วันท่ี 21 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2562  งบประมาณ 66,300.- บาท 
   ครั้งท่ี 4  วันท่ี 28 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2562  งบประมาณ 66,200.- บาท 
   ครั้งท่ี 5  วันท่ี 4 - 21 กรกฎาคม 2562  งบประมาณ 64,600.- บาท 
   ครั้งท่ี 6  วันท่ี 9 - 25 สิงหาคม 2562  งบประมาณ 63,800.- บาท 
  5. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม จัดท าโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เพื่อ
สร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลส่ิงแวดล้อมและลดปริมาณขยะในชุมชน รวมท้ังเพิ่มรายได้
ให้แก่ครอบครัว มีชุมชนท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ชุมชนวัดแจ้งคุ้มสายัณห์ และชุมชนวัดโคนคุ้มอ าปึล 
ชุมชนหนองกกใต้ ชุมชนวัดโคนคุ้มระเนียด ชุมชนวัดโพธิ์ และชุมชนศูนย์การค้า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
มีปริมาณขยะท่ีชุมชนรับซื้อในแต่ละเดือน  ดังนี้  

เดือน ปริมาณขยะ (กก.) เดือน ปริมาณขยะ (กก.) 
ต.ค. ๒๕61 1,589.80 เม.ย. ๒๕62 1,894.80 
พ.ย. ๒๕61 1,357.70 พ.ค. ๒๕62 - 
ธ.ค. ๒๕61 690.30 มิ.ย. ๒๕62 2,044.10 
ม.ค. ๒๕๖2 1,684.90 ก.ค. ๒๕๖2 2,273.70 
ก.พ. ๒๕๖2 908 ส.ค. ๒๕๖2 312.90 
มี.ค. ๒๕๖2 626.80 ก.ย. ๒๕๖2 645.70 
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  6. เทศบาลต าบลประโคนชัยผ่านการประเมินระดับเกียรติบัตรรับรอง ในการประเมินการ
พัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อม Environmental Health Accreditation (EHA) ในหัวข้อการ
จัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด และการจัดการมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
  7. วันท่ี 21 มีนาคม 2562 เทศบาลต าบลประโคนชัยได้ด าเนินโครงการ “1 ท้องถิ่น 1 
ศาสนสถาน ประชา รัฐ สร้างสุข” พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส. ท่ีทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในพื้นท่ี สร้างความสามัคคีของชุมชน และพัฒนาส่ิงแวดล้อมศาสนสถาน ซึ่งเป็นท่ียึดเหนี่ยว
จิตใจของประชาชน ตามเป้าหมายเพิ่มเติมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยเทศบาลจับคู่กับวัดกลาง 
สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  
  8. วันท่ี 4 มิ.ย. 2562 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ประชุมท าความเข้าใจกับประชาชน
ในชุมชนกันเตอล ชุมชนหนองจอกพัฒนา และชุมชนตาเจรือม เพื่อจัดต้ังชุมชนน าร่องเป็นชุมชนปลอดถังขยะ 
  9. วันท่ี 12 กันยายน 2562 เทศบาลต าบลประโคนชัย เข้ารับรางวัลเมืองส่ิงแวดล้อมยั่งยืน 
“ระดับดีมาก” จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซึ่งเป็นรางวัลเพื่อพัฒนาและยกระดับการ
บริหารจัดการส่ิงแวดล้อมท้องถิ่นสู่การเป็นเมืองต้นแบบส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน และขยายเครือข่ายความ
ร่วมมือการจัดการส่ิงแวดล้อมเมืองอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
  10. วันท่ี 19 กันยายน 2562 เทศบาลต าบลประโคนชัย เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณผู้ท่ี
ด าเนินกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low 
Emission Support Scheme : LESS) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

11. ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลประโคนชัย ร่วมกับโรงพยาบาลประโคนชัย 
รณรงค์ให้ประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาส่ิงแวดล้อมชุมชนท้องถิ่น โดยลด-งดใช้ถุงพลาสติกและน าถุง
ผ้ามาด้วยทุกครั้งท่ีไปรับบริการเพื่อใส่ยากลับบ้าน 
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

1. วันท่ี 10 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลประโคนชัย  
ตรวจคัดกรองสุขภาพเบ้ืองต้นและให้ความรู้เรื่องอาหารท่ีเหมาะสมในวัยท างานแก่เจ้าหน้าท่ีเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
อ่างเก็บน้ าสนามบิน   

2. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
ผู้ประกอบการตลาดสดเทศบาลต าบลประโคนชัย ท าความสะอาดตลาดสดเดือนละครั้ง เพื่อให้ตลาดสด
เทศบาลถูกสุขอนามัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อสินค้า  

3. อสม.เทศบาลต าบลประโคนชัย ร่วมกับศูนย์อนามัยท่ี 9 นครราชสีมา ลงพื้นท่ีส ารวจและ
ประเมินระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ส าหรับการส่งเสริมความ 
รอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ในผู้สูงอายุ 

4. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ออกให้บริการฉีดพ่นน้ ายาเคมีป้องกันยุงลายพาหะน าโรค
ไข้เลือดออกในชุมชนและโรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลประโคนชัย เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 
แบ่งเป็น 4 ช่วง ดังนี้   

   ช่วงท่ี 1  วันท่ี ๑7 - ๒1 ธันวาคม ๒๕61    ช่วงท่ี 2  วันท่ี ๒5 - 29 มีนาคม ๒๕๖2 
   ช่วงท่ี 3  วันท่ี 17 - 21 มิถุนายน 2562    ช่วงท่ี 4  วันท่ี 23 - 27 กันยายน 2562 
5. กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลประโคนชัย มีรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖2  ดังนี้ 
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   - คงเหลือจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61     443,639.73  บาท  
   - งบจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 406,575.- บาท 
   - งบจากเทศบาลต าบลประโคนชัย  ๒๔๐,๐๐๐.- บาท 
   - ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร       1,141.93  บาท 
   - เงินคงเหลือจากโครงการปี 2561  4,290.- บาท 
   - รับบริจาค     3,500.-  บาท 
   รวมเป็นเงินท้ังส้ิน     1,099,146.66  บาท  
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลประโคนชัยได้น าเงินไปด าเนินโครงการ/กิจกรรม

ต่างๆ ดังนี้ 
ล าดับ 

ท่ี 
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

อนุมัติ 
เบิกจ่าย ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ประเภทที่ ๑  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หรือหน่วยงาน
สาธารณสุข 

1. โครงการคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิต 
สูง ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ 
และหลอดเลือด 

45,450.- 45,450.- ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ 

2. โครงการเย่ียมบ้านผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง 
ในชุมชน 

9,650.- 9,650.- ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ 

3. โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง และเย่ียมบ้านติดตาม
การรักษา 

6,750.- 6,750.- ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ 

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้น าการ 
ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 

8,800.- 8,800.- ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ 

5. โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ ไม่ท้องก่อนวัย 
ใส่ใจสุขภาพจิต 

16,550.- 16,550.- โรงพยาบาลประโคนชัย 

6. โครงการพัฒนาทักษะการดูแลตัวเอง 
อย่างถูกวิธีในผู้สูงอายุท่ีมีอาการปวดหลัง 

11,800.- 10,800.- โรงพยาบาลประโคนชัย 

รวมประเภทที่ 1 99,000.- 98,000.-  
ประเภทที่ ๒  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 
ขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอืน่ 

๑. โครงการเย่ียมบ้านแม่และเด็กแรกเกิด 19,9๕๐.- 12,00๐.- อสม.ทต.ประโคนชัย  
2. โครงการสุขภาพดีด้วยแอโรบิค 

(หนองระแซซัน) 
๖3,0๐๐.- 59,6๐๐.- ชมรมแอโรบิคเทศบาล

ต าบลประโคนชัย 
3. โครงการสุขภาพดีด้วยแอโรบิค 

(ศูนย์บริการสาธารณสุข) 
63,0๐๐.- 60,0๐๐.- อสม.ทต.ประโคนชัย  

4. โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายด้วย 
แอโรบิค (แสงสมชัย) 

63,000.- 63,000.- คณะกรรมการชุมชน
อ านวยกิจ 

5. โครงการส่งเสริมความรู้และป้องกันเด็ก 
จมน้ า 

75,400.- 75,400.- รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 
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ล าดับ 
ท่ี 

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
อนุมัติ 

เบิกจ่าย ผู้รับผิดชอบโครงการ 

6. โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายลดเสี่ยง 
โรคเร้ือรัง 

10,050.- 9,050.- ชมรมข้าราชการบ าเหน็จ
บ านาญ 

7. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตดี วิถีธรรมในชุมชน 25,800.- 25,800.- อสม.ทต.ประโคนชัย  
8. โครงการส่งเสริมความรู้ผู้ประกอบการ 

ร้านค้าปลอดภัย 
7,020.- 7,020.- อสม.ทต.ประโคนชัย 

9. โครงการเสริมวัยใส่ใจผู้สูงอายุชุมชนวัดแจ้ง 14,150.- 14,150.- กองทุนแม่ของแผ่นดิน 
10. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยการ 

ปฏิบัติธรรม 
4,200.- 14,150.- มูลนิธิผู้สูงอายุประโคนชัย 

11. โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน 39,750.- 39,750.- อสม.ทต.ประโคนชัย 
12. โครงการคัดแยกขยะในชุมชน 18,650.- 18,650.- อสม.ทต.ประโคนชัย 
13. โครงการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันเด็กก่อน 

วัยเรียน 
29,300.- 29,300.- อสม.ทต.ประโคนชัย  

14. โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพกลุ่มแอโรบิค 
(แสงสมชัย) 

5,400.- 5,400.- อสม.ชุมชนอ านวยกิจ 

15. โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพกลุ่มแอโรบิค 
(ศูนย์บริการสาธารณสุข) 

5,400.- 5,400.- อสม.หมู่ท่ี 4 

16. โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูก
สุขลักษณะ 

7,900.- 7,900.- อสม.ชุมชนอ านวยกิจ 

17. โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็ก
นักเรียน รร.อนุบาลประโคนชัย (ครู D.A.R.E.) 

38,500.- 38,500.- รร.อนุบาลประโคนชัย 

18. โครงการว่ายน้ าเพื่อชีวิตของนักเรียน 
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 

27,600.- 27,600.-  โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 

19. โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูก
สุขลักษณะ 

14,000.- 14,000.- รร.อนุบาลประโคนชัย 

20. โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูก
สุขลักษณะ 

16,100.- 16,100.- รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 

21. โครงการรักปลอดภัย ใส่ใจป้องกันเอดส์ 15,700.- 15,700.- รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 
22. โครงการเรียนรู้อย่างปลอดภัยด้วยเครื่องหมาย

จราจร 
15,100.- 15,100.- รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 

23. โครงการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในโรงเรียน 

16,300.- 16,300.- รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 

24. โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของเด็ก 
ในวัยเรียน 

46,700.- 46,700.- รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 

25. โครงการค่ายเยาวชนแกนน าป้องกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

31,100.- 31,100.- รร.ประโคนชัยพิทยาคม 

26. โครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 13,800.- 13,800.- รร.ประโคนชัยพิทยาคม 
รวมประเภทที่ 2 686,870.- 671,520.-  
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ล าดับ 
ท่ี 

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
อนุมัติ 

เบิกจ่าย ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ประเภทที่ ๓ สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน 

1. โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและ
พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน 

58,250.- 58,250.- อสม.ทต.ประโคนชัย  

2. โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน 
รร.ทต.ต าบลประโคนชัย 

13,915.- 13,915.- ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ 

3. โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน 
เด็กก่อนวัยเรียน รร.ทต.ต าบลประโคนชัย 

12,210.- 11,760.- ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ 

4. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้
ในเด็กก่อนวัยเรียน รร.ทต.ต าบลประโคน
ชัย 

12,090.- 10,790.- ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ 

รวมประเภทที่ 3 96,465.- 94,715.-  
ประเภทที่ ๔  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุน 

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
กองทุน 

23,000.- 23,000.- คณะอนุกรรมการกองทุน 

2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน 25,000.- 16,868.- คณะอนุกรรมการกองทุน 
3. โครงการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุน 63,850.- 59,585.- คณะอนุกรรมการกองทุน 
4. โครงการจัดท าแผนงานโครงการ 16,8๐๐.- 13,880.- คณะอนุกรรมการกองทุน 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงาน

กองทุน 
69,950.- 56,200.- คณะกรรมการกองทุน 

รวมประเภทที่ 4 198,600.- 146,533.-  
ประเภทที่ ๕  สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นท่ี 

1. โครงการป้องกันโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 
ในพื้นท่ี 

10,000.- - คณะกรรมการกองทุน 

รวมประเภทที่ 5 10,000.- -  
รวมทั้งสิ้น 1,090,935.- 1,010,768.-  

 
  6. ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลประโคนชัย เป็นต้นแบบ อปท. ท่ีมีการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายเป็นอย่างดี จึงได้เป็นตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การด าเนินงานจัดบริการสุขภาพท่ีเป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน และอ าเภออนามัย
เจริญพันธุ์ เขตสุขภาพท่ี 9” พร้อมร่วมเป็นวิทยากรและจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการป้องกันการต้ังครรภ์
ในวัยรุ่น เมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2562  ณ จังหวัดนครราชสีมา 
  7. วันท่ี 12 กรกฎาคม 2562 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลประโคนชัย ได้รับ
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด 
ประจ าปี 2562  
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  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
1. วันท่ี 19 ตุลาคม 2561 ธนาคารออมสินสาขาประโคนชัย จัดกิจกรรม “ออมสินขอดูแล

รุ่นพี่ BE HEALTHY & HAPPY” เพื่อส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนปันสุขผู้สูงอายุเทศบาลต าบลประโคนชัย 
และสร้างเครือข่ายผู้สูงวัยให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจท่ีดี สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข 

2. เดือนพฤศจิกายน ๒๕61 กองสวัสดิการสังคมรับลงทะเบียนผู้สูงอายุท่ีมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 โดยมีผู้สูงอายุท่ีมี
อายุ ๕๙ ปี และจะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖1 (ผู้ท่ีเกิดก่อนวันท่ี ๑ ตุลาคม 
๒๕๐2) ท่ีมีความประสงค์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ ๒๕๖3 (๑ ตุลาคม ๒๕๖2 เป็นต้นไป) มา
ลงทะเบียน จ านวน 41 คน  และอายุ ๖๐ ปี จ านวน 7 คน  อายุ ๗๐ ปี จ านวน 1 คน  อายุ 8๐ ปี จ านวน  
1 คน 

3. กองสวัสดิการสังคมรับลงทะเบียนคนพิการหรือทุพพลภาพท่ีมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพความ
พิการ ตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ มีคนพิการหรือ
ทุพพลภาพท่ีมีความประสงค์ขอรับเบี้ยยังชีพความพิการมาลงทะเบียนรวมทั้งส้ิน  35  คน  แยกเป็น 

เดือน จ านวนคนพิการ
หรือทุพพลภาพ 

เดือน จ านวนคนพิการ
หรือทุพพลภาพ 

ต.ค. ๒๕61 6 เม.ย. 2562 3 
พ.ย. ๒๕61 2 พ.ค. 2562 4 
ธ.ค. ๒๕61 1 มิ.ย. 2562 3 
ม.ค. ๒๕๖2 2 ก.ค. 2562 2 
ก.พ. ๒๕๖2 4 ส.ค. 2562 3 
มี.ค. ๒๕๖2 2 ก.ย. 2562 3 

 

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

4. กองสวัสดิการสังคมได้น าเงินของกลุ่มฌาปนกิจกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อนเทศบาลต าบล  
ประโคนชัย มอบให้แก่ครอบครัวของสมาชิกท่ีเสียชีวิตในการจัดการศพ จ านวน 42 ศพ เป็นเงินท้ังส้ิน 
982,800.- บาท  โดยเรียกเก็บเงินจากสมาชิกศพละ ๒๐.- บาท  ดังนี้ 

เดือน จ านวนศพ 
ของสมาชิก 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

เดือน จ านวนศพ 
ของสมาชิก 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ต.ค. ๒๕61 6 134,100.- เม.ย. 2562 1 23,080.- 
พ.ย. ๒๕61 2 47,300.- พ.ค. 2562 4 95,240.- 
ธ.ค. ๒๕61 5 117,880.- มิ.ย. 2562 3 72,060.- 
ม.ค. ๒๕๖2 9 210,780.- ก.ค. 2562 3 71,880.- 
ก.พ. ๒๕๖2 5 116,400.- ส.ค. 2562 2 47,760.- 
มี.ค. ๒๕๖2 2 46,320.- ก.ย. 2562 - - 
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ปัจจุบันมีสมาชิกรวมท้ังส้ิน 1,192 คน และเมื่อวันท่ี 15 มกราคม 2562 กองสวัสดิการ
สังคมได้จัดพิธีท าบุญให้แก่สมาชิกกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อนเทศบาลต าบลประโคนชัยท่ีล่วงลับไปแล้ว ณ วัดชัย
มงคล อ าเภอประโคนชัย 

5. วันท่ี 3 - 8 มกราคม 2562 กองสวัสดิการสังคมด าเนินโครงการจัดท าแผนชุมชน 16 
ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการร่วมกันคิด ร่วมกันท า ร่วมกันรับผิดชอบ ในการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน ท้ังนี้  ในการด าเนินโครงการไม่ใช้งบประมาณท่ีต้ังไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

6. โรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลประโคนชัย มีคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 3 แห่ง  ดังนี้ 
   ๑) วันท่ี 2 พฤศจิกายน ๒๕๖1 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ าเย็น อ าเภอ    
วังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว  ศึกษาดูงานการจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลประโคนชัย 
   2) วันท่ี 11 ธันวาคม 2561 โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต าบลท่าดอกค า 
อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ  ศึกษาดูงานการจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลประโคนชัย 
   3) วันท่ี 24 มิถุนายน 2562 ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัด 
สระแก้ว  ศึกษาดูงานการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้านการพัฒนาจิตใจส าหรับผู้สูงอายุ 
  7. วันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 เทศบาลต าบลประโคนชัย ร่วมกับส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว 
ตามรัฐธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี ในการส่งเสริมการออมและการลดหนี้สินครัวเรือน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รุ่นท่ี 2  
  8. วันท่ี 2 สิงหาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนปันสุขเทศบาลต าบลประโคนชัย ร่วมจัดบูธ
ผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุ ในงานมหกรรมแสดงผลงานผู้สูงอายุ ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
บุรีรัมย์ ซึ่งจัดโดยส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาสู่การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุ 

9. วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าท่ีกองสวัสดิการสังคม เป็นวิทยากรให้ความรู้กับ
นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
  10. เทศบาลต าบลประโคนชัย ร่วมกับกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนวัดแจ้ง ด าเนินการปรับปรุง
ห้องน้ าให้กับ นายเจียม ชาติประโคน ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง โดยแรงงานในการก่อสร้างได้รับการสนับสนุนจาก     
พี่น้องชุมชนวัดแจ้ง เจ้าหน้าท่ีกองช่างและกองสาธารณสุขฯ 
 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
1. วันท่ี 14 - 15 มกราคม 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกตรวจสอบถัง

เคมีดับเพลิงในชุมชน ให้พร้อมใช้งานระงับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นก่อนเจ้าหน้าท่ีมาถึงสถานท่ีเกิดเหตุ พร้อม
ติดต้ังถังเคมีดับเพลิงภายในโรงเรียนวัดแจ้งฯ 

2. วันท่ี 24 มกราคม 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลประโคนชัย โรงพยาบาลประโคนชัย และสถานีต ารวจภูธรประโคนชัย ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย โดยจ าลองสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้อาคารเรียนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม พร้อมฝึกอบรมนักเรียน
ให้รู้วิธีการระงับเหตุเบื้องต้น 

3. เทศบาลต าบลประโคนชัย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  จ านวน 3 แห่ง  ดังนี้ 
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   1) วันท่ี 4 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล ศึกษาดูงานการพัฒนาและเสริมสร้างกลไก
การป้องกันการทุจริตในองค์กร 
   2) วันท่ี 28 มกราคม 2562 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสงเคราะห์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ศึกษาดูงานการบริการ
จัดการบ้านเมืองท่ีดี 
   3) วันท่ี 26 เมษายน 2562 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง เทศบาลต าบลวังวิเศษ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ศึกษาดูงานการบริหารจัดการป้องกันการ
ทุจริต 

4. วันท่ี 13 มิถุนายน 2562 เทศบาลต าบลประโคนชัย ร่วมกับส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ และหน่วยงานต่างๆ ในการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
บุรีรัมย์ ประจ าปี 2562 “การเผชิญเหตุอัคคีภัยขนาดใหญ่ขั้นรุนแรง BRDEX-62” เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีมีความ
พร้อมในการระงับเหตุท่ีอาจจะเกิดขึ้น โดยจ าลองสถานการณ์ฟ้าผ่าหม้อแปลงท าให้เกิดเพลิงไหม้ห้องเรียน
คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนประโคนชัยวิทยา และสถานการณ์รถบรรทุกน้ ามันชนกับรถดับเพลิงท่ีก าลังเข้าไปช่วย
ระงับเหตุเพลิงไหม้ บนถนนทางหลวงหมายเลข 24 

5. การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assess 
ment : LPA) ประจ าปี 2562 จ านวน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงาน
บุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านการบริหารสาธารณะ ด้านธรรมาภิบาล 
ตามแบบท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด ผลการประเมินเทศบาลต าบลประโคนชัยได้คะแนนรวม 
91.14%  
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6. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  มีประชาชนมาติดต่องานทะเบียนราษฎรเทศบาลต าบลประโคนชัย  ดังนี้ 

 

เดือน แจ้ง 
เกิด 

แจ้ง 
ตาย 

แจ้ง 
 ย้ายเข้า 

แจ้ง 
ย้ายออก 

ขอ 
 เลขที่บ้าน 

เปลี่ยนแปลง 
รายการคน 

คัดทะเบียนบ้าน 
ฉบับเจ้าบ้าน  

(ทร.๑๔) 

คัดรับรอง 
ทะเบียนบุคคล  
(ทร.๑๔/๑) 

อื่นๆ รวม 

ต.ค. 61 25 15 28 26 - 16 9 - 2 121 
พ.ย. 61 30 10 32 34 4 12 8 2 2 134 
ธ.ค. 61 28 14 26 39 2 17 5 2 - 133 
ม.ค. ๖2 21 16 22 25 1 35 6 - - 126 
ก.พ. ๖2 20 19 27 25 1 29 6 1 1 129 
มี.ค. ๖2 25 11 32 32 1 14 10 - 6 131 
เม.ย. 62 24 7 36 31 2 26 11 - - 137 
พ.ค. 62 27 14 37 37 1 20 8 3 - 147 
มิ.ย. 62 45 10 28 51 2 16 6 - 1 159 
ก.ค. 62 46 18 15 48 - 13 3 1 2 146 
ส.ค. 62 51 8 27 58 2 9 3 2 - 160 
ก.ย. 62 51 8 12 51 1 10 3 3 - 139 

รวม 393 150 322 457 17 217 78 14 14 1,662 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  3 
การประเมนิความพึงพอใจต่อผลการด าเนนิงาน  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

 
  การประเมินผลเป็นส่ิงหนึ่งท่ีจ าเป็นส าหรับการด าเนินงาน เพราะผลท่ีได้จากการประเมินถือ
เป็นข้อมูลย้อนกลับท่ีสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินงานต่อไป 
ซึ่งขึ้น อยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน  

การประเมินผลการด าเนินงานจึงเป็นส่ิงท่ีจะบ่งช้ีว่าแผนงานโครงการท่ีก าหนดไว้ได้มีการ
ปฏิบัติหรือไม่อย่างไร อันเป็นตัวช้ีวัดว่าแผนงานโครงการท่ีได้ด าเนินงานไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่
ความส าเร็จตามแผนงานท่ีก าหนดไว้หรือไม่ นอกจากนี้ การประเมินผลการด าเนินงานยังถือเป็นกระบวนการ
ตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์  โดยใช้ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเท่ียงตรง 
เป็นปรนัย เช่ือถือได้ 
  แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถ
บ่งช้ีถึงผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “การ
ประเมินผล” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีคอยเป็นตัวบ่งช้ีว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตาม
เป้าหมายหรือไม่อย่างไร 
 

กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ส่วนราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ โรงเรียน คณะกรรมการชุมชน อสม. 
และประชาชนในเขตเทศบาลต าบลประโคนชัย  จ านวน  ๑,๐๐๐  คน  (ได้รับแบบประเมินกลับ  572  คน)  
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลประโคนชัย 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ใช้วิธีการทอดแบบสอบถาม ตามแบบประเมินของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  แล้วให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผลแผนพัฒนา 
การรายงานจะใช้แบบท่ี ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยใช้

แบบท่ี ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และ
แบบท่ี ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากส้ินสุดปีงบประมาณ  และมีก าหนดระยะเวลาใน
การรายงานปีละ ๑ ครั้ง  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
๑. การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ 

โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติเชิงพรรณนา  ได้แก่  ความถ่ี (f)  และร้อยละ (%) 
  ๒. การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินท่ีมีต่อการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลประโคนชัย ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 แยกเป็น ๗ ยุทธศาสตร์ ๙ ประเด็น โดยใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูล 
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การตีความหมายของข้อมูล 

๑. ข้อมูลท่ีเป็นจ านวนร้อยละ 
๒. ค่าเฉล่ีย  มีความหมายดังนี้ 
 -ค่าเฉล่ีย ๐.๐๐ - ๑.๐๐  หมายความว่า  ไม่พอใจ 
 -ค่าเฉล่ีย ๑.๐๑ - ๒.๐๐  หมายความว่า  พอใจ 
 -ค่าเฉล่ีย ๒.๐๐ - ๓.๐๐  หมายความว่า  พอใจมาก 
๓. ค่าเบ่ียงเบน (S.D.)  มีความหมายดังนี้ 
 -ถ้า S.D. อยู่ระหว่าง ๐.๐๐ - ๑.๕๐  หมายความว่า  มีระดับความพึงพอใจสอดคล้องกัน 
 -ถ้า S.D. อยู่ระหว่าง ๑.๕๑ - ๓.๐๐  หมายความว่า  มีระดับความพึงพอใจแตกต่าง

กัน 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป  แสดงเป็นค่าร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน 

 

ตารางที่ ๑  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 186 32.50 
หญิง 386 67.50 
รวม ๕72 ๑๐๐ 

 

  จากตารางท่ี ๑  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 386 คน คิดเป็นร้อยละ    
67.50  เป็นเพศชาย  จ านวน  186  คน  คิดเป็นร้อยละ 32.50 
 

ตารางที่ ๒  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ 
อาย ุ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า ๒๐ ปี 48 8.40 
๒๐ - ๓๐ ปี 77 13.50 
๓๑ - ๔๐ ปี 74 12.90 
๔๑ - ๕๐ ปี 115 20.10 
๕๑ - ๖๐ ปี 128 22.40 

มากกว่า  ๖๐  ปี 130 22.70 
รวม 572 ๑๐๐ 

 

  จากตารางท่ี ๒  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุมากว่า 60 ปี จ านวน 130 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 22.70 รองลงมามีอายุ ๕๑ - ๖๐ ปี จ านวน ๑28 คน คิดเป็นร้อยละ ๒2.40 , อายุ 4๑ - 5๐ ปี 
จ านวน ๑15 คน คิดเป็นร้อยละ ๒0.10 , อายุ ๒๐ - ๓๐ ปี จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50 , อายุ 
๓๑ - ๔๐ ปี จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ ๑2.90 และอายุต่ ากว่า ๒๐ ปี จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.40 ตามล าดับ 
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ตารางที่ ๓  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการศึกษา 
การศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ระดับประถมศึกษา 151 26.40 
ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 192 33.60 
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 34 5.90 

ระดับปริญญาตร ี 146 25.50 
ระดับสูงกว่าปริญญาตร ี 41 7.20 

อื่นๆ (ไม่ได้เรียน) 8 1.40 
รวม ๕72 ๑๐๐ 

 

  จากตารางท่ี ๓  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
จ านวน ๑92 คน คิดเป็นร้อยละ 33.60 รองลงมามีการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 151 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.40 , ระดับปริญญาตรี จ านวน ๑46 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 , ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 
41 คน คิดเป็นร้อยละ 7.20 , ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 5.90 และ
อื่นๆ (ไม่ได้เรียน) จ านวน 8 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.40 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ ๔  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอาชีพหลัก 
อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
รับราชการ   113 19.80 

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 19 3.30 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 123 21.50 

รับจ้าง 108 18.90 
นักเรียน/นักศึกษา 50 8.70 

เกษตรกร 79 13.80 
อื่นๆ (แม่บ้าน/ข้าราชการบ านาญ) 80 14.00 

รวม ๕72 ๑๐๐ 
 

  จากตารางท่ี ๔  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 123 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2๑.50 รองลงมามีอาชีพรับราชการ จ านวน ๑13 คน คิดเป็นร้อยละ 19.80 , อาชีพรับจ้าง 
จ านวน ๑08 คน คิดเป็นร้อยละ 18.90 , อื่นๆ (แม่บ้าน/ข้าราชการบ านาญ) จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.00 , อาชีพเกษตรกร จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 13.80 , นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 50 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.70  และอาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 3.30 ตามล าดับ 
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ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เทศบาลต าบลประโคนชัย 
๒. วัน / เดือน / ปี ท่ีรายงาน    25  ตุลาคม  ๒๕๖2 
ส่วนที่ ๒  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  พ.ศ.  ๒๕๖2 
๓. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการท่ีได้ปฏิบัติ (ตารางท่ี ๑) 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่ 
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

๑) ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การกีฬาและนันทนาการ 

30 24 

๒) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 11 6 
๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 7 2 
๔) ด้านสาธารณสุข 9 7 
๕) ด้านเศรษฐกิจ ๓ 3 
๖) ด้านสังคม ๑6 15 
๗) ด้านการเมืองการบริหาร 22 17 
ครุภัณฑ์ 26 22 

รวม 124 96 
 

  เมื่อเปรียบเทียบจ านวนโครงการท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (รวมฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง) กับโครงการท่ีปฏิบัติจริงแล้ว 
ปรากฏว่าเทศบาลต าบลประโคนชัยสามารถด าเนินการได้ร้อยละ 77.42 สาเหตุท่ีจ านวนโครงการท่ีปฏิบัติจริง
น้อยกว่าจ านวนโครงการท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เนื่องจาก
งบประมาณของเทศบาลต าบลประโคนชัยมีจ ากัดจึงไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนฯ ท่ีก าหนด 
 

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

 
ประเด็น 

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

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในโครงการ/กิจกรรม 

224 39.2 337 58.9 11 1.9 

๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

208 36.4 346 60.5 18 3.1 

 
 
 
 

แบบที่ ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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ประเด็น 

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

๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

181 31.6 367 64.2 24 4.2 

๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

193 33.7 353 61.7 26 4.6 

๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

170 29.7 370 64.7 32 5.6 

๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

174 30.5 380 66.4 18 3.1 

๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไป 
สู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

188 32.9 357 62.4 27 4.7 

๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 

174 30.4 373 65.2 25 4.4 

๙) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

190 33.2 357 62.4 25 4.4 

รวมเฉลี่ย 189 33.04 360 62.94 23 4.02 
 

  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม ซึ่งได้จากการใช้แบบท่ี ๓/๒ 
สอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายท่ีเกี่ยวข้อง จากผลการส ารวจ สัดส่วนของประชาชนท่ีพอใจมาก จ านวน 
189 คน คิดเป็นร้อยละ 33.04 , พอใจ จ านวน 360 คน คิดเป็นร้อยละ 62.94 และไม่พอใจ จ านวน 23 
คน คิดเป็น  ร้อยละ 4.02  แสดงว่าเทศบาลต าบลประโคนชัยด าเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดใน
ระดับปานกลาง 
 
๕. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  พิจารณาจากคะแนนความพึงพอใจท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนในเขต
เทศบาลโดยใช้แบบท่ี ๓/๓ แบบประเมินความพอใจผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วน
ยุทธศาสตร์ต่างๆ  ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์สรุปได้ดังนี้  

ตารางที่ ๓  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ จ านวน ร้อยละ 

1) ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การกีฬาและนันทนาการ 

158 27.62 

2) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 77 13.46 
3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 53 9.26 
4) ด้านสาธารณสุข 165 28.85 
5) ด้านเศรษฐกิจ 28 4.90 
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ยุทธศาสตร์ จ านวน ร้อยละ 
6) ด้านสังคม 70 12.24 
7) ด้านการเมืองการบริหาร 21 3.67 

รวม 572 ๑๐๐ 
  จากตารางท่ี ๓ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์
ด้านสาธารณสุข จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 28.85 รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การกีฬาและนันทนาการ จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 27.62 ,    
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 13.46 , ยุทธศาสตร์ด้านสังคม จ านวน 70 
คน คิดเป็นร้อยละ 12.24 , ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อย
ละ 9.26 , ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 4.90 และยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ
บริหาร จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 3.67 ตามล าดับ 
 

นอกจากนี้ หากให้คะแนนเต็มข้อละ ๑๐ คะแนน ประชาชนได้ให้คะแนนความพึงพอใจต่อผล
การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา  สรุปได้ดังนี้ 
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คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในโครงการ/กิจกรรม 

- 4 2 3 3 42 43 113 173 72 117 

๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

- 5 1 3 5 37 39 105 173 89 115 

๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

- 4 3 8 15 59 52 119 155 81 76 

๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

- 5 1 5 6 40 41 134 162 77 101 

๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ 
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

- 5 4 6 8 47 49 138 159 73 83 

๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา
ท่ีก าหนด 

- 4 3 7 9 33 35 136 156 79 110 

๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไป 
สู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 

- 6 3 3 3 41 49 117 163 76 111 

๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 

- 5 2 4 8 33 46 137 165 66 106 

๙) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

- 4 3 4 1 42 37 118 163 79 121 

 
 
 



ส่วนที่  4 
ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 

 
ก. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย 

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย ได้เสนอ
ความเห็นไว้ดังนี้ 

1) ขอใหเ้ทศบาลแก้ไขปัญหาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลและตลาดคิวรถเล็ก เทผงขี้เถ้า 
เศษอาหาร และเศษอื่นๆ ลงท่อระบายน้ า ซึ่งอาจจะท าให้อุดตันได้ รวมถึงแก้ไขปัญหาหลังคาและป้ายร้านค้า
ท่ีต้ังล้ าทางเท้า 

2) ขอให้เทศบาลจัดระเบียบตลาดสดในการวางแผงจ าหน่ายสินค้าล้ าออกนอกพื้นท่ีท่ีได้
ก าหนดไว้ 
  3) ขอให้อ าเภอประโคนชัยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานผู้ประกอบการ สถานี
ต ารวจภูธรประโคนชัย สาธารณสุขอ าเภอประโคนชัย ขนส่งอ าเภอประโคนชัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
เกี่ยวข้อง และประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อน เข้าร่วมประชุมหารือแก้ไขปัญหาน้ ายางพาราท่ีส่งกล่ินเหม็น 
และปัญหาน้ ายางพาราจากรถบรรทุกหยดสะสมบนถนน ท่ีเป็นสาเหตุท าให้ถนนล่ืนและเกิดอุบัติเหตุในช่วง  
ฝนตก  โดยใช้ส านักงานเทศบาลต าบลประโคนชัยเป็นสถานท่ีประชุม 
 
 
ข. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย 

จากการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัยได้ให้ข้อคิดเห็นไว้ดังนี้ 

1) เทศบาลต าบลประโคนชัยควรประสานอ าเภอประโคนชัยแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อตรวจ
ติดตามการแก้ไขปัญหาโรงงานยางก่อเหตุร าคาญส่งกล่ินเหม็นท าให้เกิดมลภาวะกับประชาชน ทุกๆ 2-3 เดือน 
อย่างต่อเนื่อง  และขอให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเคร่งครัด 

2) โรงฆ่าสัตว์ที่เทศบาลต าบลประโคนชัยจะด าเนินการต้องวางระบบให้ดี เพราะเมื่อก่อสร้าง
ไปแล้วจะมีปัญหาตามมาค่อนข้างมาก 

3) ตลาดสดเทศบาลต าบลประโคนชัยได้รับรางวัล ขอให้รักษามาตรฐานและพัฒนาให้ดีขึ้น 
  4) การน าสินค้าเก็บไว้ใต้แผงในตลาดสดเทศบาลต าบลประโคนชัย ท าให้แมลงสาบหรือหนู
เข้าไปอยู่ อาจมีเช้ือโรคปะปนกับอาหารได้ ฝากกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมประสานให้ผู้ประกอบการน า
สินค้าท่ีเก็บไว้ใต้แผงออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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รายรับจริง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖2  (ณ  ๓0 กันยายน ๒๕๖2) 
เทศบาลต าบลประโคนชัย  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
หมวด จ านวนเงิน (บาท) 

หมวดภาษีอากร (ภาษีจัดเก็บเอง) 2,039,564.35 
๑. ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 1,598,081.- 
๒. ภาษีบ ารุงท้องท่ี 4,188.03 
๓. ภาษีป้าย 437,295.32 
๔. อากรการฆ่าสัตว์ - 
หมวดภาษีอากร (ภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให้) 42,596,426.20 
๑. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเล่ือน 371,427.07 
๒. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายท้องถิ่น (๑ ใน ๙) 3,823,801.35 
๓. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 27,528,597.83 
๔. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 42,789.23 
๕. ภาษีสุรา - 
๖. ภาษีสรรพสามิต 8,866,642.49 
๗. ค่าภาคหลวงแร่ 88,151.81 
๘. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 78,225.42 
๙. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน 

1,796,791.- 

หมวดค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต และค่าปรับ 603,402.60 
๑. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 11,766.10 
๒. ค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 429,800.- 
๓. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์ 5,140.- 
๔. ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 55,315.- 
๕. ค่าปรับการผิดสัญญา 54,684.- 
๖. ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 5,000.- 
๗. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 18,900.- 
๘. ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายหรือสะสมอาหาร 2,400.- 
๙. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 13,327.50 
๑๐. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 4,300.- 
๑๑. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าปรับอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ
ข้างต้น 

2,770.- 
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หมวด จ านวนเงิน (บาท) 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 4,335,591.51 
๑. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานท่ี 3,226,488.- 
๒. รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น 1,109,103.51 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 202,260.- 
๑. เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ - 
๒. ค่าขายแบบแปลน 7,500.- 
๓. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น 194,760.- 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 46,216,708.- 
๑. เงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีและภารกิจ 
ถ่ายโอนเลือกท า 

10,557,663.- 

๔. เงินอุดหนุนท่ัวไประบุวัตถุประสงค์ 35,659,045.- 
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 196,283.04 
๑. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 196,283.04 
๒. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา - 
๓. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกระทรวงสาธารณสุข - 
๔. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอื่นๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น - 

รวมทั้งสิ้น 96,190,235.70 
 

ยอดเงินกู้คงเหลือทั้งหมด  ณ วนัสิน้เดือนกนัยายนของปีงบประมาณ  9,513,001.08  บาท 
ยอดเงินสะสม  ณ วันสิ้นเดือนกนัยายนของปีงบประมาณ  79,151,921.51  บาท 
ยอดเงินทนุส ารองสะสม  ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของปีงบประมาณ 40,985,875.74  บาท 
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รายจ่ายจริง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖2  (ณ  ๓0 กันยายน ๒๕๖2) 
เทศบาลต าบลประโคนชัย  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
หมวด จ านวนเงิน (บาท) 

หมวดรายจ่ายงบกลาง 18,735,739.99 
๑. ค่าช าระหนี้เงินต้นและดอกเบ้ีย 2,077,207.41 
๒. รายจ่ายตามข้อผูกพัน 550,390.54 
๓. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 969,410.- 
๔. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 387,349.- 
๕. เงินส ารองจ่าย - 
๖. เบ้ียยังชีพ 14,555,100.- 
7. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 196,283.04 
หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง (งบบุคลากร) 26,451,513.13 
๑. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320.- 
๒. เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 14,983,945.61 
๓. ค่าจ้างประจ า 950,040.- 
๔. ค่าจ้างช่ัวคราว 7,669,207.52 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และหมวดสาธารณูปโภค 
(งบด าเนินงาน) 

21,274,912.69 

๑. ค่าตอบแทน 2,415,515.- 
๒. ค่าใช้สอย 1,147,797.22 
๓. ค่าวัสดุ 8,108,694.73 
๔. ค่าสาธารณูปโภค 1,602,905.74 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบลงทุน) 8,886,190.- 
๑. ค่าครุภัณฑ์ 3,179,490.- 
๒. ค่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 5,706,700.- 
หมวดเงินอุดหนุน 11,711,800.- 
๑. เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12,000.- 
๒. เงินอุดหนุนส่วนราชการอื่นๆ 11,303,000.- 
๓. เงินอุดหนุนเอกชน 316,800.- 
๔. อื่นๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น 80,000.- 
งบรายจ่ายอื่นๆ 15,000.- 
๑ รายจ่ายอื่นๆ 15,000.- 

รวมทั้งสิ้น 87,075,155.81 
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รายรับจริง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖2  (ณ  ๓0 กันยายน ๒๕๖2) 
กิจการประปาเทศบาลต าบลประโคนชัย  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ประเภท จ านวนเงิน (บาท) 

๑. ค่าจ าหน่ายน้ าจากมาตรวัดน้ า 8,618,892.- 
๒. ค่าเช่ามาตรวัดน้ า 1,168,735.- 
๓. ผลประโยชน์อื่นๆ จากเบ็ดเตล็ด 563,584.15 
๔. ดอกเบ้ีย 157,115.29 

รวมทั้งสิ้น 10,508,326.44 
 

ยอดเงินสะสม ณ วนัสิน้เดือนกนัยายนของปีงบประมาณ  16,265,996.93  บาท 
ยอดเงินทนุส ารองสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของปีงบประมาณ   4,702,031.55  บาท 

 
 
 

รายจ่ายจริง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖2  (ณ  ๓0 กันยายน ๒๕๖2) 
กิจการประปาเทศบาลต าบลประโคนชัย  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
หมวด จ านวนเงิน (บาท) 

หมวดรายจ่ายงบกลาง 371,130.50 
๑. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 81,842.28 
๒. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บท.) 205,400.- 
3. เงินส ารองจ่าย 83,888.22 
หมวดรายจ่ายประจ า 7,110,217.85 
๑. เงินเดือน 467,940.- 
๒. ค่าจ้างประจ า 872,820.- 
๓. ค่าจ้างช่ัวคราว 938,551.96 
๔. ค่าตอบแทน 212,240.- 
๕. ค่าใช้สอย 192,635.68 
๖. ค่าวัสดุ 3,048,076.71 
๗. ค่าสาธารณูปโภค 1,377,953.50 
หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน 107,663.55 
๑. ค่าครุภัณฑ์ 107,663.55 
๒. ค่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง - 

รวมทั้งสิ้น 7,589,011.90 
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ผลการด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕59   

(รายจ่ายค้างจ่าย) 
 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ท่ี สัญญา 

เลขที ่
โครงการ วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา ระยะเวลา 

การด าเนินงาน 
ส่งมอบ/ 
ตรวจรับ 

หมายเหตุ 

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

1,620,000.-  หจก.ศิริเรืองสิน 
    

20 มี.ค. 61 
- 2 มิ.ย. 61 

(75 วัน) 

- -กันเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-๒๕๖0 
-บอกเลิกสัญญาจ้าง 
-ริบหลักประกันสัญญา 81,000.- บาท 
-แจ้งเวียนผู้ท้ิงงาน (หนังสือ ทต.ปคช. 
ท่ี บร 52302/ว22  ลว. 9 ม.ค. 62) 
-ด าเนินการฟ้องศาลปกครองเรียกค่าปรับ 
676,350.- บาท (3 มิ.ย.-16 พ.ย. 61) 

 
 

  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
ท่ี สัญญา 

เลขที ่
โครงการ วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา ระยะเวลา 

 การด าเนินงาน 
ส่งมอบ/ 
ตรวจรับ 

หมายเหตุ 

๑. 6/2561 ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์  
จอ LED FULL Color 

 ๑,47๐,๐๐๐.- 
 

หจก.ธงชัยโอเอ เซลล์ 
แอนด์ เซอร์วิส  

 

7 ส.ค. 61 
- 4 พ.ย. 61 

(90 วัน) 

ส่งมอบ  2 พ.ย. 61 
ตรวจรับ  7 พ.ย. 61 

กันเงินปีงบประมาณ พ.ศ.  
2559 - ๒๕๖1 
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ผลการด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61   

(รายจ่ายค้างจ่าย) 
 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การกีฬาและนันทนาการ 
ท่ี สัญญา 

เลขที ่
โครงการ วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา ระยะเวลา 

การด าเนินงาน 
ส่งมอบ/ 
ตรวจรับ 

หมายเหตุ 

1. 11/2561 ปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ 
หนองระแซซัน 

1,422,000.-  บ.พรีเทค(ประเทศไทย)จก. 25 ก.ย. 61 
- 11 ก.พ. 62 

(140 วัน) 

ส่งมอบ 5 มี.ค. 62 
ตรวจรับ 15 มี.ค. 62 

 -กันเงนิปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 -ปรับ 45,504.- บาท 

 
 

  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ท่ี สัญญา 

เลขที ่
โครงการ วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา ระยะเวลา 

การด าเนินงาน 
ส่งมอบ/ 
ตรวจรับ 

หมายเหตุ 

1. 7/2561 ก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.
ท่อระบายน้ า,บ่อพักซอยราษฎร์
พัฒนา 

790,000.- บ.ก่อสร้างสิบทิศ จ ากัด 25 ส.ค. 61 
- 12 มี.ค. 62 

(200 วัน) 

 ส่งมอบ 1 มี.ค. 62 
 ตรวจรับ 13 มี.ค. 62 

-กันเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. 8/2561  ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์  
 ห้องสุขา และระบบระบายน้ า  
 ในอุทยานน้ าหนองระแซซนั 

1,245,000.-   หจก.มหากิจสุรินทร์ 
  (2009) 

25 ส.ค. 61 
- 21 เม.ย. 62 

(240 วัน) 

 งวดท่ี 1 
 ส่งมอบ  23 พ.ย. 61 
 ตรวจรับ  27 พ.ย. 61 
 งวดท่ี 2      
 ส่งมอบ 5 มี.ค. 62 
 ตรวจรับ 15 มี.ค. 62 

-กันเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
งวดท่ี 1  311,250.- บาท 
งวดท่ี 2  933,750.- บาท 
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ท่ี สัญญา 

เลขที ่
โครงการ วงเงิน 

ตามสัญญา 
คูส่ัญญา ระยะเวลา 

การด าเนินงาน 
สง่มอบ/ 
ตรวจรับ 

หมายเหตุ 

3. 9/2561 ปรับปรุงบ่อกรองทราย 890,000.- หจก.นันทพงศ์คอนกรีต 20 ก.ย. 61 
 - 18 ธ.ค. 61 

(90 วัน) 

ส่งมอบ 23 พ.ย. 61 
ตรวจรับ 27 พ.ย. 61 

-กันเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

4. 10/2561 ปรับปรุงผิวจราจร คสล.  
และรางระบายน้ า คสล.  
ซอยริมบึง 

510,000.- หจก.บุรีรัมย์กิจอนันต์ 25 ก.ย. 61 
- 18 มี.ค. 62 

(175 วัน) 

ส่งมอบ 5 เม.ย. 62
ตรวจรับ 11 เม.ย. 62 

-กันเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
-ปรับ 9,180.- บาท 

5. 4/2562 ก่อสร้างถนนผิวจราจร 
แอสฟัลต์คอนกรีตพร้อม 
ไหล่ทาง ท่อ คสล. บ่อพัก  
ซอยประชาร่วมใจ หมู่ท่ี ๗  
ถนนประโคนชัย-สวายสอ 

1,260,000.-  บ.ละหานทรายภูสิทธิ์ 
 จก. 

25 มิ.ย. 62 
- 10 มี.ค. 63 

(260 วัน) 

- -กันเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 
 2562 
-เปล่ียนเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(เปล่ียนแปลงแผน ครั้งท่ี 1/2562 
31 ม.ค. 62) 

 
 

  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
ท่ี สัญญา 

เลขที ่
โครงการ วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา ระยะเวลา 

การด าเนินงาน 
ส่งมอบ/ 
ตรวจรับ 

หมายเหตุ 

1. 12/2561 ติดต้ังท่อธารประปา
ดับเพลิง 

122,000.- นายวิชัย  ทีอุปมา 27 ก.ย. 61 
- 26 ต.ค. 61 

(30 วัน) 

 ส่งมอบ  19 ต.ค. 61 
 ตรวจรับ  26 ต.ค. 61 

-กันเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 


