
 
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลตำบลประโคนชัย 
เรื่อง  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
********************* 

   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 29 (๓) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มี
อำนาจหน้าที่รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิ่น พรอ้มทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่   
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

      ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 29 (๓) เทศบาลตำบลประโคนชัยจึงขอ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ให้ประชาชนใน
เทศบาลตำบลประโคนชัยได้ทราบโดยทั่วกัน  ดังรายละเอียดแนบท้าย 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  11  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖5 
 
 
 

(นายวรณัฐ  ศรีสุริยชัย) 
          นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย  
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คำนำ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 29 (3) ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน    
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น 
 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย ไดต้ิดตามผลการ
ดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) รวมแก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยดำเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6086 ลงวันที่ 
19 สิงหาคม 2565 
 

เทศบาลตำบลประโคนชัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบ และกำกับการปฏิบัติงานซ่ึง 
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย ภายใต้นโยบายที่ผู้บริหารได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบล
ประโคนชัย เพ่ือที่จะได้นำไปปรับปรุงการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและนำไปสู่การบริหารจัดการงาน
บริการสาธารณะที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น พร้อมทั้งประสบผลสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีก่ำหนดไว้ 
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ส่วนที่  1 
บทนำ 

 
ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม(Monitoring) และการประเมิน(Evaluation) เป็นกระบวนการทีแ่ตกต่างกัน มีจุดหมาย
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน พัฒนางาน และพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงานโครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ  ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงานโครงการเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบ 
ดูว่าแผนงานโครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่
กำหนดไว้หรือไมอ่ย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มี
ปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้
ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โครงการกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมในสังคม ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความ
สุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิด
จุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาส และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วน
ได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพ่ือดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการ
ปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการ
ติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมาย
วัตถปุระสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไป
แล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตาม
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้
กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพ
ผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพื ่อ เป ็นข้อมูลสำหรับ เร่งร ัด  ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเน ินงาน 
โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง
ทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน
ชุมชนหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ  
 
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
  ๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ 
  ๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายใน   
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

  การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้กำหนดแนวทางและวิธีการในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
1) การกำหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขตการติดตามและประเมินผลการติดตามยุทธศาสตร์

และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  จะเริม่ดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตาม  ว่าม ี
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วัตถปุระสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม ่(ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษา
ว่าผู้ใช้ผลการติดตามนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผล
อย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์ และ/หรือสังเกตแล้ว
นำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์ และขอบเขตในการติดตาม 

2) วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 
1) มาวิเคราะห์แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล 
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ ซ่ึงส่วนใหญ่จะ
เป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามกำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 

3) ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซ่ึงสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้คือข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิน่ไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถา้ในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ 
ขัน้ต่ำตามท่ีกำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

4) การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกน (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของ
พ้ืนทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยรายงานตาม
แบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจ
เขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์ และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม  ซึ่งจะปรากฏในส่วนที ่2 และส่วนที่ 3 

6) รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 

7) การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข ที่ดีหลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้มีอำนาจในกองฝ่ายต่างๆ ได้รับ
รายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอ
รายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 

การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีจำนวน 11 คน  ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวน 3 คน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวน 2 คน 
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(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวน 2 คน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง  จำนวน 2 คน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิน่คัดเลือก  จำนวน 2 คน 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องดำเนินการให้การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิน่  ดังนี้ 

1. ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยการกำหนดกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วง
เวลาที่กำหนด  โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือดำเนินการต่อไป 
 

การรายงานผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผล

และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ  
ทุกปี 
 
เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่ 

แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบ
ติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลา
ในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน  เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดอืนกันยายนของปีงบประมาณนั้น  

แบบที่ ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมิน
ตนเอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่
กำหนดไว้  และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 แบบ ได้แก่ แบบที่ 3/2 แบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และแบบที่ 3/3 แบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ เก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง 
หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ แล้วนำผลที่ได้จากแบบที่ 3/2 และแบบที่ 3/3 มาสรุปตามแบบรายงาน แบบที่ 
3/1 
 
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนิน
โครงการ รองลงมาคอืนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกได้ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการ
ดำเนินการตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
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  2. ไดท้ราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้
ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ 
สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/
ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการที่ด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที ่ ๒ 
ผลการดำเนินโครงการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลประโคนชัย 

“ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจรุ่งเรือง เมืองน่าอยู่" 
 

พันธกิจการพัฒนาของเทศบาลตำบลประโคนชัย  มีดงันี้ 
๑. ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ทำนุบำรุงศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา

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

ตามหลักธรรมาภิบาล 
๕. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อย และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

ในชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา   
เทศบาลตำบลประโคนชัยได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์  

ไว้  ๗  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
๑.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศกึษา การดำเนินงานในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ 
๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและศาสนสถาน 
๑.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและการออกกำลังกาย 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๒.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน ซอย ทางเท้า ทางระบายน้ำ ให้ได้มาตรฐาน 
๒.๒ ปรับปรุงและขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะให้ใช้การได้ดีและทั่วถึง 
๒.๓ ปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการจราจร 
๒.๔ ติดตั้งและปรับปรุงป้ายต่างๆ ในเขตเทศบาล 
๒.๕ พัฒนาระบบการผลิตน้ำประปาและขยายเขตบริการประชาชน 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓.๑ ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
๓.๒ ส่งเสริมการปรบัปรุงภูมทิัศน์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓.๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชนให้ถูกหลัก

สุขาภิบาล 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

๔.๑ ส่งเสริมสุขภาพและการบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน 
๔.๒ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน 
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๔.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการสาธารณสุขในชุมชน 
๔.๔ ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาล 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๕.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
๕.๒ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
๖.๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ครอบครัว ชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพ่ึง 

ตนเองได ้ 
๖.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการและให้การสงเคราะห์ประชาชน 
๖.๓ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเด็ก เยาวชน และสตรี 
๖.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
๗.๑ ส่งเสริมสถาบันของชาติ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิน่ 
๗.๒ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
๗.๓ จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานและการบริการประชาชน 

      ๗.๔ ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

การวางแผนพัฒนา   
     เทศบาลตำบลประโคนชัยจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) ตามกระบวนการ
ทีบ่ัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม 
เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ที่
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่ต่อไป  

เทศบาลตำบลประโคนชัยได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) ฉบับ
ทบทวน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ๒๕62 โดยกำหนดโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
ซ่ึงรวมแก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงแล้ว  จำแนกตามยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖5 

โครงการ งบประมาณ 
๑) ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม  
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

32 32,968,283.- 

๒) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 26 25,266,000.- 
๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12 38,658,500.- 
๔) ด้านสาธารณสุข 9 41,480,000.- 
๕) ด้านเศรษฐกิจ 4 470,000.- 
๖) ด้านสังคม 14 19,666,800.- 
๗) ด้านการเมืองการบริหาร 18 2,743,200.- 

ครุภัณฑ์ 16 12,724,000.- 
รวม 131 173,976,783.- 
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การจัดทำงบประมาณ 

เทศบาลตำบลประโคนชัยได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5 เมื่อวันที่ 30 กันยายน ๒๕65 และมีโครงการที่ไม่ได้บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 (โอนเพ่ิม/โอนลดงบประมาณแล้ว)  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

 
1. โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

จำนวน 74 โครงการ งบประมาณ 43,744,988.- บาท (โอนเพ่ิม 585,927.- บาท/โอนลด 4,060,129.- 
บาท แล้ว) และครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ งบประมาณ 7,381,700.- บาท (โอนลด 77,500.- บาท 
แล้ว)  แยกเป็น 

๑.1 จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง  จำนวน 45 โครงการ งบประมาณ  2,587,271.- บาท 
(โอนเพ่ิม  430,000.- บาท / โอนลด  1,193,029.- บาท แล้ว)  ได้แก่ 

1) โครงการจัดงานประเพณลีอยกระทง   
2) โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์   
3) โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา   
4) โครงการอัตลักษณ์ประโคนชัย  

    5) โครงการส่งนักกีฬาเทศบาลตำบลประโคนชัยร่วมแข่งขันกีฬา   
   6) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลประโคนชัย   
   7) โครงการประโคนชัยฮาล์ฟมาราธอน   
   8) โครงการสานสัมพันธ์ปันสุขผู้สูงอายุเทศบาลตำบลประโคนชัย   

9) โครงการจดักจิกรรมเพ่ือปลูกฝังและส่งเสริมการอ่าน   
10) โครงการจัดหาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ประจำหอสมดุเทศบาล   

 
 

ยุทธศาสตร์ 
บรรจุในเทศบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 

ไม่ไดบ้รรจุในเทศบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 

โครงการ  งบประมาณ โครงการ  งบประมาณ 

๑. ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณ ีและภูมิปญัญาท้องถิน่ 

27 21,235,688.- - - 

๒. ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 9 2,774,200.- 7 5,499,000.- 

๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 50,000.- 3 346,740.- 

๔. ด้านสาธารณสุข 7 921,000.- - - 

๕. ด้านเศรษฐกิจ 3 50,000.- - - 

๖. ด้านสังคม  14 17,968,600.- - - 

๗. ด้านการเมืองการบริหาร  13 745,500.- - - 

รวม 74 43,744,988.- 10 5,845,740.- 

ครุภัณฑ์ 11 7,381,700.- - - 

รวมทั้งสิ้น 85 51,126,688.- 10 5,845,740.- 
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11) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
12) โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา   
13) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   
14) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี   
15) โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ ์  
16) โครงการปรับปรุงท่อเหล็กหอถังสูงโรงผลิตน้ำประปา (เพ่ิมเติม ฉบับที ่1/2564) 
17) โครงการสร้างจิตสำนึกในการรกัษาสิ่งแวดล้อม   
18) โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  
19) โครงการพฒันาศกัยภาพด้านสาธารณสุข   
20) โครงการอบรมและศกึษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)   
21) โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและตลาดสดเทศบาลตำบลประโคนชัย 

พร้อมศึกษาดูงาน 
22) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า   
23) โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน   
24) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชมรมกุ้งจ่อมกระยาสารทประโคนชัย   
25) โครงการฝึกอบรมการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง   
26) โครงการอบรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลประโคนชัย   
27) โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว 
28) โครงการสร้างความเข้มแข็งแกส่ถาบันครอบครัว 
29) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์แกผู่้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 
30) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน   
31) โครงการเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงวัยใส่ใจผู้สูงอายุ   
32) โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส   
33) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๓4) โครงการจัดงานวันเทศบาล   
๓5) โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือ่เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน   
36) โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัย์สิน   
37) โครงการเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล   
38) โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน   
39) โครงการจัดทำแผนชุมชน   
40) โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลประโคนชัย   
41) โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงบัอัคคีภัยเบื้องต้น  
๔2) โครงการฝึกซ้อมแผนปอ้งกันและระงับอัคคีภัย   
๔3) โครงการจัดกจิกรรมวัน อปพร.   
๔4) โครงการป้องกันและลดอุบัตเิหตุทางถนนในช่วงเทศกาล   
45) โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพบิัติประจำเทศบาลตำบลประโคนชัย 

(เพ่ิมเติม ฉบับที ่1/2563 , แก้ไข ครั้งที่ 1/2563 และแกไ้ข ครั้งที่ 3/2564) 
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และครุภัณฑ์  จำนวน  2  รายการ  งบประมาณ 1,082,000.- บาท  ได้แก่ 
1) มาตรวัดน้ำ  ขนาด 10 นิ้ว  จำนวน 1 เครื่อง  (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2564) 
2) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 2 ตัน แบบ 4 ล้อ จำนวน 1 คัน (เพ่ิมเติม ฉบับที ่1/2564) 

1.๒ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จำนวน 23 โครงการ งบประมาณ 6,485,197.- บาท 
(โอนเพ่ิม  130,727.- บาท / โอนลด  2,841,900.- บาท แล้ว)  ได้แก่ 

1) โครงการจัดงานประเพณีข้ึนเขาพนมรุ้ง   
2) โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดทำต้นเทียน ขบวนแห่ และรปูสัตว์ประจำปี 

งานประเพณีแหเ่ทียนพรรษา   
3) โครงการจัดงานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุง้ ชมทุ่งนกประโคนชัย   
4) โครงการส่งเสริมการทอ่งเที่ยว “มหัศจรรย์ท่องเทีย่วบุรีรัมย์”   

    5) โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาอำเภอประโคนชัย 
6) โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน   
7) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา   

    8) โครงการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน   
9) โครงการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน   
10) โครงการส่งเสริมงานรัฐพิธีและงานสำคัญทางราชการ   
11) โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำ ผิวจราจร คสล. และวางท่อเมนประปา ถนน

ทิศตะวันตกวัดกลาง จากถนนนัยประศาสตร์ถึงถนนเลิศรกัษา  (เปลี่ยนแปลง  ครั้งที ่1/2564) 
12) โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำ ผิวจราจร คสล. และวางท่อเมนประปา ถนน

ศรสีวัสดิ์ จากถนนภักดีดำรงถึงถนนชัยศิริ  (เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2564) 
13) โครงการปรับปรุงฝาบ่อพัก คสล. (เดิม) ซอยภักดีดำรง 3 (ชุมชนศูนย์การค้า)  

(เพ่ิมเติม ฉบบัที ่1/2564) 
14) โครงการปรับปรุงฝาบ่อพัก คสล. (เดิม) ซอยประชาสรรค์ (ชุมชนวัดโคนคุ้ม

ระเนียด)  (เพ่ิมเติม ฉบับที ่1/2564) 
15) โครงการปรับปรุงผิวพ้ืนอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลประโคนชัย (เพ่ิมเติม 

ฉบับที ่2/2564) 
16) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างตลาดสดเทศบาลตำบลประโคนชัย 

(เพ่ิมเติม ฉบับที ่2/2564) 
17) โครงการปรับปรุงไฟสัญญาณจราจรแบบนับเวลาถอยหลัง บริเวณสี่แยกทางไป

อำเภอบ้านกรวด  (เพ่ิมเติม ฉบับที ่2/2564) 
18) โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลประโคนชัย   
19) โครงการจัดหารายได้เพ่ือจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชน 
20) โครงการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
21) โครงการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์สงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  

(เพ่ิมเติม ฉบับที ่2/2564) 
22) โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่ 
23) โครงการจดัทำป้ายชื่อชุมชน ถนน และซอยในเขตเทศบาล  (ตั้งจ่ายรายการใหม่) 

 



-11- 
 

และครุภัณฑ์  จำนวน 9 รายการ งบประมาณ 6,299,700.- บาท (โอนลด  
77,500.- บาท แล้ว)   ได้แก่ 

1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 3 เครื่อง (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 1 เครื่อง  
(กองชา่ง)  

2) เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น  จำนวน 1 ชุด (6 รายการ)  (แก้ไข ครั้งที่ 3/2564) 
3) โต๊ะโครงขาเหล็กชุบโครเมียม ขนาดไม่น้อยกว่า 45x180 ซม. หน้าโต๊ะเป็นไม้

หรือโฟเมก้า พับได้  จำนวน 30 ตัว  (เพ่ิมเติม ฉบับที ่1/2562  และแกไ้ข ครั้งที ่3/2564) 
4) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอก

สำนักงานพร้อมอุปกรณ์ควบคุมและสั่งการ  จำนวน 64 ตัว  (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2/2564) 
5) ขอเปิดให้บริการด้านทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (แก้ไข ครั้งที่  

1/2563  และแกไ้ข ครั้งที ่1/2565)  (ตั้งจ่ายรายการใหม่) 
6) ซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส แบบ 3 ซุ้ม พร้อมติดตั้งขนาดไม่น้อยกว่า 6.60 

x 5.50 เมตร จำนวน 1 ชุด  (เพ่ิมเติม ฉบับที ่1/2562 และแก้ไข ครั้งที ่2/2565)  (ตั้งจ่ายรายการใหม่) 
7) ซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาสพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 3.40 x 5.50 

เมตร  จำนวน 1 ชุด  (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2562  และแก้ไข ครั้งที ่2/2565)  (ตั้งจ่ายรายการใหม่) 
8) เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (9 รายการ) (เพ่ิมเติม ฉบับที ่

3/2565)  (ตั้งจ่ายรายการใหม่) 
9) เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (5 รายการ) (เพ่ิมเติม 

ฉบับที ่3/2565)  (ตั้งจ่ายรายการใหม่) 
1.๓ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปแบบมีวัตถุประสงค์  จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 

34,572,520.- บาท  (โอนเพ่ิม  25,200.- บาท / โอนลด  25,200.- บาท แล้ว)  ได้แก่ 
   ๑) โครงการจัดหาอาหารกลางวัน   

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

2. โครงการที่ไม่ได้บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  โดยจ่ายขาดเงินสะสม  จำนวน 10 โครงการ  งบประมาณ 5,845,740.- บาท  ได้แก่ 
   1) โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (box culvert) ถนนภักดีดำรง ม.7 (ถนน
ประโคนชัย-บา้นสวายสอ)  (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2565) 

2) โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (box culvert) ถนนประโคนชัย-บ้านเขว้า 
(ใกล้สวนนายช่วง เสงี่ยมศักดิ์)  (เพ่ิมเติม ฉบับที ่1/2565) 

3) โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (box culvert) ห้วยตาสะอาด ชุมชน
ศูนย์การคา้  (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2565) 

4) โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (box culvert) ถนนประโคนชัย-อำเภอ
บ้านกรวด (ตรงข้ามร้านสมบูรณ์ก่อสร้าง)  (เพ่ิมเติม ฉบับที ่1/2565) 
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5) โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (box culvert) ถนนประโคนชัย-บ้านเขว้า 
(สามแยกข้างโรงเรียนวัดแจ้งฯ)  (เพ่ิมเติม ฉบับที ่1/2565) 

6) โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. และรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก จาก
ถนนทัศนหลักชัย ถึงถนนภักดดีำรง (ชุมชนตาเจรือม)  (เพ่ิมเติม ฉบับที ่1/2565) 

7) โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (box culvert) ห้วยละเวี้ย (ชุมชน       
ชัยมงคล) ถนนประโคนชัย-บ้านหนองไผ่  (เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่2/2565) 

8) โครงการขุดลอกดินโคลน วัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำจากสามแยกข้างโรงเรียน
วัดแจ้งฯ ถึงถนนประโคนชัย-อำเภอบ้านกรวด (ข้างร้านสมบูรณ์ก่อสร้าง)  (เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่1/2565) 

9) โครงการขุดลอกดินโคลน วัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ จากห้วยตาสะอาด 
ชุมชนศูนยก์ารค้า ถึงถนนประโคนชัย-อ.บ้านกรวด (ตรงข้ามร้านสมบูรณ์ก่อสร้าง)  (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2565) 
   10) โครงการขุดลอกดินโคลน วัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำห้วยละเวี้ย จากประตู
หลังวัดโพธิ์ ถึงถนนภักดีดำรง  (เพ่ิมเติม ฉบับที ่2/2565) 
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รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลประโคนชัย  มีดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ  งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

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

1.วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท 
สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

60,๐๐๐.- 
 
กองการศึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
กิจกรรมเฉลมิพระเกียรติวันเฉลมิ 
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 

๒. 2. วันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชิน ี

60,000.- 
 
กองการศึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง

เจ้าฯ พระบรมราชินี 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินี 

๓. 3. จัดงานเฉลิมพระเกยีรตสิถาบัน
พระมหากษตัริย์และพระบรมวงศา 
นุวงศ์ 

6๐,๐๐๐.- 
 
กองการศึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรตสิถาบันพระมหา 

กษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ ์
กิจกรรมเฉลมิพระเกยีรติพระบรม 
วงศานุวงศ ์

๔. 4. ส่งเสริมงานรัฐพิธีและงานสำคญั
ทางราชการ 

๑๐,๐๐๐.- กองการศึกษา เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำ
การปกครองอำเภอประโคนชัย 
ดำเนินกิจกรรม 

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

5. 5. จัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ (โอนลด 100,000.-) กองการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ทุกองค์กรได้เห็น
ความสำคญัของเด็ก 

กิจกรรมต่างๆ งานวนัเด็กแห่งชาติ 

6. 6. จัดกจิกรรมเพือ่ปลูกฝังและ
สง่เสริมการอ่าน 

๑2,๐๐๐.- กองการศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดอ่านเขียน
ภาษาอังกฤษ 

แข่งขนัตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 

๑3,๐๐๐.- เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ แข่งขนัตอบปัญหาวิทยาศาสตร ์

๑5,๐๐๐.- เพื่อส่งเสริมทกัษะทางศิลปะ ประกวดวาดภาพระบายส ี

(โอนลด 16,000.-) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์
ทางคณิตศาสตร์ 

แข่งขันคณิตศาสตร์คดิสนุก 

๑6,๐๐๐.- เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดอ่านเขียน
ภาษาไทย 

แขง่ขันตอบปัญหาภาษาไทย 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ  งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

7. ๑. ยุทธศาสตร์การพฒันา    
ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณ ีและ  
ภูมิปัญญาท้องถิน่ 

7. สนับสนนุค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศกึษา  

2,647,297.- 
(โอนเพิม่ 38,727.-) 

 

กองการศึกษา เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการ 
ศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบล 
ประโคนชัย 

ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา ค่าพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็ก ค่าเงินรายหัวนักเรียน แบบเรียน
และสิ่งพิมพ์ ฯลฯ 

8. 8. สนับสนุนปัจจัยพืน้ฐาน
สำหรับนักเรียนยากจน  

9,000.- 
 

กองการศึกษา เพื่ อสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานที่
จำเป็นต่อการดำรงชีวิตสำหรับ
นักเรียนยากจน 

นักเรียนยากจนของโรงเรียนเทศบาลตำบล
ประโคนชัย 

9. 9.จัดหาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์
ประจำหอสมุดเทศบาล 

8๐,๐๐๐.- 
 

กองการศึกษา เพื่อให้ประชาชนมีหนังสือเลือก
อ่านหลากหลาย 

หนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร และสิ่งพิมพ์
อื่นๆ 

10 10. จัดหาอาหารกลางวัน 5,224,8๐๐.- 
(โอนลด 25,200.-) 

กองการศึกษา เพื่ อจัดหาอาหารกลางวัน ให้
นักเรียนรับประทาน 200 วัน 

อาหารกลางวนั รร.อนุบาลประโคนชยั 

4,863,600.- อาหารกลางวัน รร.ประโคนชัยวิทยา 

1,037,400.- 
(โอนเพิม่ 25,200.-) 

อาหารกลางวนั รร.วัดแจ้งฯ 

11 11. จัดหาอาหารเสริม (นม) ๕,737,12๐.- 
 
 

กองการศึกษา เพื่อให้นักเรียนสังกัด สพป.บร.๒ 
ในเขตเทศบาล ๓ โรง และ รร.
เทศบาลตำบลประโคนชัย มี
อาหารเสริม(นม) รับประทาน 

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

12 12. ส่งเสริมการแข่งขันกีฬา
อำเภอประโคนชัย 

3๐,๐๐๐.- กองการศึกษา เพื่ อสนับสนุนงบประมาณให้       
ที่ทำการปกครอง อ.ประโคนชัย
จัดการแขง่ขันกีฬา 

กีฬ า ชิงถ้วยพระราชทานกรมสม เด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ “ประโคนชัยเกมส์” 

13 ๑3. ส่งนักกีฬาเทศบาลตำบล 
ประโคนชัยร่วมแข่งขันกีฬา 

150,000.- กองการศึกษา เพื่อสร้างความสามัคคีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่อำเภอ 
ประโคนชัย 

กีฬ าชิงถ้ วยพระราชทานกรมสม เด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ “ประโคนชยัเกมส์” 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ  งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

14 ๑. ยุทธศาสตร์การพฒันา    
ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และ  
ภูมิปัญญาท้องถิน่ 

14. สานสัมพันธ์ปันสุขผู้สูงอายุ
เทศบาลตำบลประโคนชัย 

15,000.- 
(โอนลด 15,000.-) 

กองสวัสดกิาร
สงัคม 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ออก
กำลังกายร่วมกัน 

แข่งขันกีฬาสีของผู้สูงอายโุรงเรียนปันสุข
เทศบาลตำบลประโคนชัย 

15 ๑5. จดัการแข่งขนักีฬาเทศบาล
ตำบลประโคนชัย 

40,000.- กองการศึกษา เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนได้ออก 
กำลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง  

แข่งขันกีฬาเปตอง 

(โอนลด 100,000.-) แข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี 7 คน 

40,000.- แข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 

40,000.- แข่งขนักีฬาเซปัคตะกร้อ 

7,398.- 
(โอนลด 92,602.-) 

แข่งขันกีฬาฟุตซอล 

16 ๑6. แข่งขันกีฬาสีภายใน 30,๐๐๐.- กองการศึกษา เพื่ อสนับสนุนงบประมาณ ให้
โรงเรียนในเขตเทศบาลจัดการ
แขง่ขันกีฬาสีภายใน 

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 

30,000.- โรงเรียนเมอืงตลุงพิทยาสรรพ ์

20,000.- โรงเรียนอนุบาลประโคนชยั 

20,000.- โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 

20,000.- โรงเรียนวดัแจ้งฯ 

17 17.ประโคนชัยฮาล์ฟ มาราธอน 50,000.- กองการศึกษา เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนได้ออก 
กำลังกาย 

ฮาล์ฟมาราธอน ฟันรัน มินิมาราธอน 

18 18. ส่งเสรมิกิจกรรมทางศาสนา 15,000.- กองการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา 

วันออกพรรษา วันข้ึนปใีหม่ วันมาฆบูชา  
วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบชูา  

19 19. จดัพิธีบรรพชาอุปสมบท
พระ ภิกษุ สามเณร และบวชศีล
จาริณภีาคฤดรู้อน 

80,000.- 
 

กองการศึกษา เพื่อสนับสนุนงบประมาณใหวั้ด
กลางจัดพิธบีรรพชาอปุสมบทเพือ่
เสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ให้แกเ่ยาวชนและประชาชน 

พระภิกษุ สามเณร และบวชศีลจาริณ ี
ภาคฤดูร้อน 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ  งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

20 ๑. ยุทธศาสตร์การพฒันา    
ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และ  
ภูมิปัญญาท้องถิน่ 

20. จดังานประเพณลีอยกระทง 35,8๐๐.- 
(โอนลด 114,200.-) 

กองการศึกษา เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอย
กระทง 

กิจกรรมต่างๆ งานประเพณีลอยกระทง 

21 21. จัดงานประเพณีสงกรานต์ (โอนลด 130,000.-) กองการศึกษา เพื่ ออนุ รั กษ์ และสืบสานประ เพณี
สงกรานต์ 

กิจกรรมต่างๆ งานประเพณสีงกรานต ์

22 22.จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 146,273.- 
(โอนลด 53,727.-) 

กองการศึกษา เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีแห่
เทียนพรรษา 

กิจกรรมต่างๆ งานประเพณีแหเ่ทยีน
พรรษา 

23 23. สนับสนุนงบประมาณการจัด 
ทำตน้เทียน ขบวนแห่ และรูปสตัว์
ประจำปี งานประเพณแีห่เทียน
พรรษา 

521,000.- 
(โอนลด 199,000.-) 

 

กองการศึกษา เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา
ประโคนชัย และส่งเสริมการทอ่งเที่ยว 

อุดหนนุงบประมาณให้ชุมชนในเขต
เทศบาลตำบลประโคนชัยจัดทำตน้
เทียน ขบวนแห่ และรูปสัตว์ประจำป ี

24 24. จัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 20,000.- กองการศึกษา เพือ่สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการ
ปกครองจังหวัดบุรีรมัยด์ำเนินกิจกรรม 
สบืสานประเพณีขอมโบราณและสง่เสริม
การท่องเทีย่วอารยธรรมขอม 

งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ณ อุทยาน
ประวตัิศาสตร์พนมรุ้ง 

25 25. ส่งเสริมการท่องเทีย่ว 
“มหัศจรรย์ท่องเที่ยวบุรีรัมย์” 

20,000.- กองการศึกษา เพือ่สนับสนุนงบประมาณใหท้ีท่ำการ
ปกครองอำเภอประโคนชัย จัดกิจกรรม
สง่เสรมิการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม ่

งานประเพณีทอ่งเที่ยวปราสาทเมอืงต่ำ 
ตามรอยอารยธรรมขอม 

26 ๒6. จัดงานเทศกาลข้าวมะลิหอม  
ปลาจ่อมกุง้ ชมทุ่งนกประโคนชัย 

30,000.- กองการศึกษา เพือ่สนับสนุนงบประมาณให้ท่ีทำการ
ปกครองอำเภอประโคนชัย จัดกิจกรรม
สนับสนุนสินค้าภมูิปัญญาทอ้งถิ่น และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวประโคนชัย 

งานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง  
ชมทุ่งนกประโคนชัย 

27 27. อัตลักษณ์ประโคนชัย 30,000.- กอง
ยุทธศาสตร์ฯ 

เพื่อส่งเสริมการถ่ายภาพงานประเพณี
แหเ่ทียนพรรษาอำเภอประโคนชยั 

ประกวดภาพถ่ายงานประเพณีแห่เทียน
พรรษาอำเภอประโคนชัย 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ  งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

28 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา    
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

  1. ปรับปรุงฝาบ่อพัก คสล. (เดิม) ซอย 
  ประชาสรรค์ (ชุมชนวัดโคนคุม้ระเนียด) 
  (เพิม่เติม  ฉบับท่ี 1/2564) 

491,5๐๐.- 
(โอนลด 
500.-) 

กองช่าง เพือ่ปรับปรุงฝาบ่อพักให ้
มั่นคงแข็งแรงมากขึ้น 

ฝาตะแกรงเหล็กหล่อเหนยีว  ขนาด 0.60 x 
0.60 ม.  จำนวน 33 ชุด 

29   2. ปรับปรุงฝาบอ่พัก คสล. (เดิม)  
  ซอยภักดีดำรง 3 (ชุมชนศูนย์การค้า) 
  (เพิม่เติม  ฉบับที ่1/2564) 

492,0๐๐.- 
(โอนเพิม่ 

92,000.-) 

กองช่าง เพือ่ปรับปรุงฝาบ่อพักให ้
มั่นคงแข็งแรงมากขึน้ 

ฝาตะแกรงเหล็กหล่อเหนยีว  ขนาด 0.60 x 
0.60 ม.  จำนวน 33 ชุด 
 

30   3. ปรับปรุงทางระบายน้ำ ผิวจราจร คสล.  
  และวางทอ่เมนประปา ถนนทิศตะวันตก 
  วัดกลาง จากถนนนัยประศาสนถ์ึงถนน 
  เลิศรักษา   
  (เปลี่ยนแปลง  ครั้งที1่/2564) 

999,000.- 
(โอนลด 

131,000.-) 

กองช่าง เพื่อให้ผิวจราจรมสีภาพที่ดี  
และมรีะบบระบายน้ำทีด่ ี

ปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 
ม. ยาว 196 ม. บ่อพัก คสล. ขนาด 0.57 
x1.00x1.25 ม. จำนวน 22 บ่อ ผิวจราจร 
คสล. หนา 0.15 ม. กว้างเฉลี่ย 1.40 ม. 
ยาว 218 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
287.38 ตร.ม. และวางท่อเมนประปา PVC 
ขนาด Ø 4 นิ้ว ยาว 109 ม. 

31   4. ปรับปรุงทางระบายน้ำ ผิวจราจร คสล.  
  และวางท่อเมนประปา ถนนศรีสวัสดิ์ จาก 
  ถนนภักดีดำรงถึงถนนชัยศิร ิ
  (เปลี่ยนแปลง  ครั้งที ่1/2564) 

(โอนลด 
1,240,000.-) 

กองช่าง เพื่อให้ผิวจราจรมสีภาพที่ดี  
และมรีะบบระบายน้ำทีด่ ี

ปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 
ม. ยาว 191 ม. บ่อพัก คสล. ขนาด 0.57 
x1.00x1.50 ม. จำนวน 21 บ่อ ผิวจราจร 
คสล. หนา 0.15 ม. กว้างเฉลี่ย 1.40 ม. 
ยาว 212 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
279.70 ตร.ม. และวางท่อเมนประปา PVC 
ขนาด Ø 6 นิ้ว ยาว 212 ม. 

32   5. ปรับปรุงผิวพ้ืนอาคารตลาดสดเทศบาล 
  ตำบลประโคนชัย 
  (เพิม่เติม  ฉบับท่ี 2/2564) 

800.- 
(โอนลด 

1,270,000.-) 

กองช่าง เพื่อปรับปรุงผิวพ้ืนให้ง่าย 
ต่อการทำความสะอาด 

ผิวพ้ืน EPOXY (ชนิดกนัลื่น)  หนา 3 มม.  
คิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,300 ตร.ม. 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ  งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

33 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา    
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

  6. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างตลาดสด   
  เทศบาลตำบลประโคนชัย 
  (เพิม่เตมิ  ฉบับท่ี 2/2564) 

311,000.- 
(โอนลด 

1,400.-) 

กองช่าง เพื่อใหต้ลาดสดเทศบาลตำบล
ประโคนชัยมีแสงสว่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

 -โคมไฮเบย์LED 60 วัตต์ 47 ชุด  
 -โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ LED 150 วัตต์  
 พร้อมเสาเหล็กกล่องชุบสังกะสี 4x4 น้ิว  
 สูง 6 ม. และฐานเสา คสล. 10 ชุด 
 -อุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า 3 ชุด 

34  7. ปรับปรุงท่อเหล็กหอถังสูงโรงผลิต 
 น้ำประปา  (เพิม่เติม  ฉบับท่ี 1/2564) 

98,300.- 
 

กองช่าง  เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปล่อยส่งน้ำประปาให้บริการ
ประชาชน 

ท่อเหล็ก ขนาด Ø 4 นิว้ ช้ัน (BS-M)  
ความยาวไม่น้อยกว่า 6 ม. จำนวน 4 
ท่อน และหน้าจาน ขนาด 4 น้ิว ชนิด 8  
รูน็อต  (เช่ือมประสานหน้างาน) 8 อัน 

35  8. ปรับปรุงไฟสัญญาณจารจรแบบนับเวลา 
 ถอยหลังบริเวณสี่แยกทางไป อ.บ้านกรวด 
 (เพิม่เติม  ฉบับท่ี 2/2564) 

81,6๐๐.- 
 

กองช่าง  เพือ่ช่วยลดจำนวนและระดับ 
 ความรุนแรงของอุบัติเหต ุ

หัวไฟสัญญาณจราจรแบบนับเวลา 
ถอยหลัง LED  ขนาด 300 มม.  4 ชุด 

36  9. ก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ม คสล. (box   
 culvert) ถนนภักดีดำรง ม.7  
 (ถนนประโคนชัย-บ้านสวายสอ) 
  (เพิม่เติม  ฉบับท่ี 1/2565) 

495,000.- 
(จ่ายขาด 

เงนิสะสม) 

กองช่าง  เพื่อให้การระบายน้ำในฤดูฝน
รวดเร็วข้ึน ไม่เกดิน้ำท่วมขังใน
ชุมชน 

 ท่อลอดเหลีย่ม คสล. (box culvert) 
 จำนวน 1 ช่องทาง  ขนาด 2.10 x  
 2.10 ม. ยาว 12.00 ม. 

37  10. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (box   
 culvert) ถนนประโคนชัย-บ้านเขว้า  
 (ใกล้สวนนายช่วง เสง่ียมศักดิ์) 
 (เพิม่เติม  ฉบับท่ี 1/2565) 

490,000.- 
(จ่ายขาด 

เงนิสะสม) 

กองช่าง  เพื่อให้การระบายน้ำในฤดูฝน
รวดเร็วข้ึน ไม่เกดิน้ำท่วมขังใน
ชุมชน 

 ท่อลอดเหลีย่ม คสล. (box culvert) 
 จำนวน 1 ช่องทาง  ขนาด 2.40 x 
 2.40 ม. ยาว 10.00 ม. 

38  11. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (box  
 culvert) ห้วยตาสะอาด ชุมชนศูนย์การค้า 
 (เพิม่เติม  ฉบับท่ี 1/2565) 

857,000.- 
(จ่ายขาด 

เงนิสะสม) 

กองช่าง  เพื่อให้การระบายน้ำในฤดูฝน
รวดเร็วข้ึน ไม่เกดิน้ำท่วมขังใน
ชุมชน 

 ท่อลอดเหลีย่ม คสล. (box culvert) 
 จำนวน 3 ช่องทาง  ขนาด 2.40 x 
 2.40 ม. ยาว 6.50 ม. 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ  งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

39 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา    
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

  12. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (box    
  culvert) ห้วยละเวี้ย (ชุมชนชัยมงคล)  
  ถนนประโคนชัย-บ้านหนองไผ ่
  (เพิม่เติม  ฉบับท่ี 1/2565) 

733,000.- 
(จ่ายขาด 

เงนิสะสม) 

กองช่าง   เพื่อให้การระบายน้ำในฤดฝูน   
  รวดเร็วข้ึน ไม่เกิดน้ำท่วมขังใน 
  ชุมชน 

  ท่อลอดเหลี่ยม คสล. (box culvert) 
  จำนวน 3 ช่องทาง  ขนาด 2.40 x 
  2.40 ม. ยาว 9.00 ม. 

40   13. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (box    
  culvert) ถนนประโคนชัย-อำเภอบ้านกรวด  
  (ตรงข้ามร้านสมบูรณ์กอ่สร้าง) 
  (เพิม่เติม  ฉบับท่ี 1/2565) 

609,000.- 
(จ่ายขาด 

เงนิสะสม) 

กองช่าง  เพื่อให้การระบายน้ำในฤดูฝน   
 รวดเร็วข้ึน ไม่เกิดนำ้ท่วมขัง 
 ในชุมชน 

 ท่อลอดเหลีย่ม คสล. (box culvert) 
 จำนวน 2 ช่องทาง  ขนาด 2.10 x 
 2.10 ม.  ยาว 6.00 ม. 

41   14. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (box  
  culvert) ถนนประโคนชัย-บ้านเขว้า  
  (สามแยกข้าง รร.วัดแจ้งฯ) 
  (เพิม่เติม  ฉบับท่ี 1/2565) 

900,000.- 
(จ่ายขาด 

เงนิสะสม) 

กองช่าง  เพื่อให้การระบายน้ำในฤดูฝน 
 รวดเร็วข้ึน ไม่เกิดน้ำท่วมขัง 
 ในชุมชน 

 ท่อลอดเหลีย่ม คสล. (box culvert) 
 จำนวน 2 ช่องทาง  ขนาด 3.00 x 
 3.00 ม.  ยาว 10.00 ม. 

42   15. ปรับปรุงท่อระบายนำ้ คสล. และราง 
  ระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก จากถนน 
  ทัศนหลักชัย ถึงถนนภักดีดำรง  
  (ชุมชนตาเจรือม) 
  (เพิม่เติม  ฉบับท่ี 1/2565) 

1,415,000.- 
(จ่ายขาด 

เงนิสะสม) 

กองช่าง  เพือ่ให้การระบายน้ำในฤดูฝน 
 รวดเร็วข้ึน ไม่เกิดนำ้ท่วมขัง 
 ในชุมชน 
 

 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา  
 0.15 ม. พืน้ท่ีไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม.  
 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 0.60 ม. ยาว 200  
 ม. รางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.35 ม.  
 ยาว 175 ม. บ่อพัก ขนาด 1.30 x  
 1.10 ม. 20 บ่อ 

43   16. จัดทำป้ายชื่อชุมชน ถนน และซอย 
  ในเขตเทศบาล 

300,000.- 
 

กองช่าง   เพื่อความสะดวกในการติดต่อ 
  ประสานงาน 

  ป้ายช่ือชุมชน ถนน และซอยในเขต   
  เทศบาล 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ  งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

44 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา    
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

  1. ขุดลอกดินโคลน วัชพืชและสิง่กดีขวาง  
  ทางน้ำจากสามแยกข้างโรงเรียนวัดแจ้ง ถึง 
  ถนนประโคนชัย-อำเภอบ้านกรวด (ข้างร้าน 
  สมบูรณ์กอ่สรา้ง) 
  (เพิม่เตมิ  ฉบับท่ี 1/2565) 

88,740.- 
(จ่ายขาด 

เงนิสะสม) 

กองช่าง   เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา      
  น้ำท่วมขังในชุมชนและน้ำใน 
  ลำห้วยเน่าเสีย 

  ขุดลอกยาว 215 ม. กว้าง 6 ม. ลึก 
 เฉลี่ย 1 ม. หรือคิดเป็นพื้นท่ี 1,290  
 ตร.ม. ปริมาณดินขุด 1,290 ลบ.ม. 

45  2. ขุดลอกดินโคลน วัชพืช และสิง่กดีขวาง 
ทางนำ้จากห้วยตาสะอาดชุมชนศนูยก์ารค้า  
ถึงถนนประโคนชัย-อ.บ้านกรวด (ตรงข้าม
ร้านสมบูรณ์ก่อสรา้ง) 
 (เพิม่เติม  ฉบับที่ 1/2565) 

137,000.- 
(จ่ายขาด 

เงนิสะสม) 

กองช่าง   เพือ่ป้องกนัและแก้ไขปัญหาน้ำ  
  ท่วมขังในชุมชนและน้ำในลำห้วย 
  เน่าเสีย 

  ขุดลอกยาว 328 ม. กว้าง 6 ม. ลึก 
  เฉลี่ย 1 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ 1,968  
  ตร.ม. ปริมาณดินขุด 1,968 ลบ.ม. 

46   3. ขุดลอกดินโคลน วัชพืช และสิ่งกีดขวาง   
  ทางน้ำลำห้วยละเวี้ย จากประตหูลังวัดโพธิ ์
  -ถนนภักดีดำรง 
  (เพิม่เตมิ  ฉบับท่ี 2/2565) 

121,000.- 
(จ่ายขาด 

เงนิสะสม) 

กองช่าง   เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำ  
  ท่วมขังในชุมชนและน้ำในลำห้วย   
  เน่าเสีย 

  ขุดลอกยาว 349 ม. กว้าง 5 ม. ลึก 
  เฉลี่ย 1 ม. หรือคิดเป็นพื้นท่ี 1,745  
  ตร.ม. ปริมาณดินขุด 1,745 ลบ.ม. 
 

47  4. สร้างจติสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม 50,000.- 
 
กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อสร้างจิตสำนึกใหป้ระชาชน 
มีส่วนร่วมในการรักษา
สิ่งแวดล้อม 

 จัดอบรมในการรักษาสิ่งแวดล้อมในเขต
เทศบาล 
 

48 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา    
ด้านสาธารณสุข 

 1. พระราชดำริดา้นสาธารณสุข   
  

200,0๐๐.- กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

เพือ่ขับเคลื่อนโครงการพระราช 
ดำริทีเ่กี่ยวข้องกบังานด้าน
สาธารณสุข 

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  
ตามมติที่ประชุมประชาคมอยา่งนอ้ย  
3 โครงการ 

49  2. สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตำบลประโคนชัย 

240,0๐๐.- กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

เพือ่สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม
ของกองทุนหลัก ประกนัสุขภาพ
เทศบาลตำบลประโคนชัย 

กิจกรรมต่างๆ ของกองทนุหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตำบลประโคนชัย 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ  งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

50 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา    
ด้านสาธารณสุข 

 3. พัฒนาศักยภาพดา้นสาธารณสุข 21,000.- 
(โอนลด  

79,000.-) 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอ้ม 

เพือ่อบรมใหค้วามรู้ทางด้านสาธารณสุข กลุ่มผู้ประกอบการงานสุขาภบิาล
อาหาร , กลุ่มด้านส่งเสรมิสุขภาพ และ
กลุ่มเสี่ยง  

51  4. อบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 

280,000.- 
(โอนเพิม่  

80,000.-) 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนิน งานด้าน
สาธารณสุขให้แก่ อสม. 

อสม.เทศบาลตำบลประโคนชัย 

52  5. พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานใน 
 ชุมชน 

120,000.- 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐานในชุมชน 

1)การพัฒนาศักยภาพดา้นสาธารณสขุ  
2) การแก้ไขปญัหาสาธารณสุข  
3) การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นใน
ศูนย์ ศสมช.(16 ชุมชนๆละ7,500.-) 

53  6. อบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร
และตลาดสดเทศบาลตำบลประโคนชัย
พร้อมศกึษาดูงาน 

40,000.- 
(โอนลด  

60,000.-) 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอ้ม 

เพือ่ส่งเสริมใหผู้้ประกอบการปฏิบตัิตน 
ได้ถูกหลักสุขาภบิาล 

ผู้ประกอบการร้านอาหารและตลาด
สดเทศบาลตำบลประโคนชัย 

54  7. สตัว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพษิสุนัขบ้า  

20,000.- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

1. เพือ่สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสตัว ์
2. เพือ่ฉีดวัคซนีป้องกนัและควบคมุโรค
พิษสุนัขบ้า 

สำรวจข้อมลูประชากรสุนัข / แมวที่ม ี
เจ้าของและไม่มีเจ้าของในเขตเทศบาล
ปีละ 2 ครั้ง  คา่ตอบแทนผู้ปฏบัิตงิาน
ตัวละ 3 บาทต่อครั้ง คา่ดำเนินการฉีด
วัคซีน ตัวละ 30 บาท 

55 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา    
ดา้นเศรษฐกิจ 

1.อบรมส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่ประชาชน (โอนลด 
30,000.-) 

กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อส่งเสรมิการสรา้งงานและเพิม่รายได้
ใหแ้ก่ประชาชน 

อาชีพทีจ่ัดอบรมให้แกป่ระชาชน 

56 2. อบรมพัฒนาศักยภาพชมรมกุง้จ่อม
กระยาสารทประโคนชยั 

30,000.- กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคณุภาพสินค้า และ
การบริหารจัดการชมรมใหม้ีประสทิธิภาพ  

สมาชิกชมรมกุ้งจ่อมกระยาสารท 
ประโคนชัย 

57 3. ฝกึอบรมการเกษตรตามแนวทฤษฎี
ใหม ่โดยยดึปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

20,000.- 
 

กองสวัสดิการ
สงัคม 

เพื่อส่งเสริมความรู้ในการทำเกษตรทฤษฎี
ใหม ่

เกษตรกรหรือผู้ทีม่ีความสนใจ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ  งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

58 ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านสังคม 

 1. อบรมสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลตำบลประโคนชัย 

30,000.- กองการศึกษา เพื่อเป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนในการ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานองคก์ร
ตา่งๆ  

เดก็และเยาวชนในเขตเทศบาล 

59  2. สร้างความเข้มแข็งแก่สถาบัน
ครอบครัว 

(โอนลด 10,000.-) กองสวสัดิการ
สังคม 

เพือ่ส่งเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัว
ให้มีความอบอุน่ 

อบรมตัวแทนครอบครัวในชุมชน 

60  3. ป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี และบคุคลใน
ครอบครัว 

(โอนลด 10,000.-) กองสวัสดกิาร
สงัคม 

เพือ่ส่งเสริมการใหค้วามคุ้มครองแก่ผู้ที่ 
ตกเป็นเหยื่อของการกระทำความรุนแรง 

อบรมตัวแทนครอบครัวในชุมชน 

61  4. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์แกผู่้พิการและผูป้่วย
เอดส์  

10,000.- กองสวัสดิการ
สงัคม 

เพือ่ให้ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์มีความรู ้
ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ท่ีพงึได้รับ 

ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส ์

62  5. อบรมพัฒนาศักยภาพผูสู้งอายุ
และศึกษาดูงาน 

200,000.- 
(โอนเพิ่ม 100,000.-) 

กองสวัสดิการ
สงัคม 

เพื่อส่งเสรมิให้ผูสู้งอายุดำรงชีวิตในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบล 
ประโคนชัย 

63  6. เสริมสร้างคณุค่าผูสู้งวยัใส่ใจ
ผู้สูงอาย ุ

(โอนลด 30,000.-) กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อส่งเสริมใหผู้สู้งอายุรูส้ึกถึงคุณค่าของ
ตนเอง 

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบล 
ประโคนชัย 

64  7. สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 40,00๐.- 
 

กองสวัสดิการ
สงัคม 

เพือ่บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องตน้ใหแ้ก่
ผู้ดอ้ยโอกาส 

ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบล
ประโคนชัย 

65  8. สนับสนุนการสร้างหลักประกนั
ด้านรายไดแ้กผู่้สูงอาย ุ

14,088,000.- กองสวัสดิการ
สังคม 

เพือ่รองรับการจดัสวสัดิการให้แก่ผู้สูงอายุ
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบล 
ประโคนชัย 

66  9. สนับสนุนสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ  

3,465,600.- กองสวัสดิการ
สงัคม 

เพือ่รองรับการจดัสวัสดิการให้แก่คนพิการ
ตามหลักเกณฑ์ทีก่ำหนด  

ผู้พิการในเขตเทศบาลตำบล 
ประโคนชัย 

67  10. สนบัสนุนการสงเคราะหเ์บี้ย 
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์  

36,000.- กองสวัสดิการ
สงัคม 

เพือ่รองรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 

ผู้ป่วยเอดส์ที่แสดงตนขอรับเบีย้ 
ยังชีพ 
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68 ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านสังคม 

 11. จัดหารายไดเ้พือ่จดักิจกรรม 
สาธารณกุศลและให้ความชว่ย เหลือ
ประชาชน 

๒๐,๐๐๐.- กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณสำนักงานเหล่า
กาชาดจังหวัดบุรรีัมย์ ดำเนินกิจกรรม 
สาธารณกุศลตามภารกิจ 

ประชาชนท่ีได้รบัความเดือดร้อนจาก
ปัญหาทางสังคมและผู้ประสบสา
ธารณภัย 

69  12. ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ 
สงเคราะห์ผูย้ากไร้ และผู้ด้อย 
โอกาสทางสังคม 

40,000.- กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อสนับสนุนการปฏิบตัิงานตามภารกิจ 
พันธกิจของสำนักงานกิง่กาชาดอำเภอ 
ประโคนชัย 

1) อุดหนุนสำนักงานกิง่กาชาดอำเภอ 
ประโคนชัย 
2) ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทางสงัคม
ในเขตพื้นท่ีอำเภอประโคนชยั 

70 13. รณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิ 

29,000.- 
(โอนลด 

51,000.-) 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพตดิ 

กลุ่มเสี่ยงและประชาชนในเขต 
เทศบาล 

71 14. ป้องกนัและแก้ไขปญัหา 
ยาเสพตดิ 

๑๐,๐๐๐.- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณใหท้ี่ทำการ
ปกครองอำเภอประโคนชัยดำเนินกิจกรรม 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพืน้ท่ีอำเภอ
ประโคนชยั 

72 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการเมืองการบริหาร 

1. ศนูยป์ฏิบัติการร่วมในการ 
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิน่ 

12,000.- สำนักปลดั 
เทศบาล 

เพือ่เป็นสถานท่ีกลางในการประสานงาน
ให้ความชว่ยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอประโคนชยั 

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลอื
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ณ ท่ีวา่การอำเภอประโคนชัย 

73 2. จัดงานวันเทศบาล (โอนลด 
30,000.-) 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

เพือ่สง่เสริมความรู้ความเข้าใจในอำนาจ 
หนา้ทีข่องเทศบาล 

กิจกรรมวันเทศบาล 

74 3. อบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิาน 

283,500.- 
(โอนเพิม่  

100,000.- 
โอนลด 

30,000.-) 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

เพือ่พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหม้ ี
ความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้างตามภารกจิ และพนักงาน
จ้างท่ัวไป 

75 4. จัดทำแผนชุมชน (โอนลด 
10,000.-) 

กองสวัสดิการ 
สงัคม 

เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดทำแผนชุมชน 

แผนชุมชน 16 ชุมชน 
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76 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ดา้นการเมืองการบริหาร 

 5. อบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิม่ 
ประสิทธภิาพคณะกรรมการชุมชน 

350,000.- 
(โอนเพิม่ 

150,000.-) 

กองสวัสดิการ 
สงัคม 

เพื่อให้ผู้นำมีความรู้ความเข้าใจในหลัก 
การพัฒนาชุมชนบนพ้ืนฐานของการม ี
ส่วนร่วม 

คณะกรรมการชุมชน 16 ชุมชน 
และผูส้ังเกตการณ ์

77  6. ปรับปรุงข้อมลูแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

10,000.- 
(โอนลด 

20,000.-) 

กองคลัง เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลแผนทีภ่าษแีละ
ทะเบียนทรัพยส์ินให้เป็นปัจจบัุน และนำ 
ไปใช้ในการวางแผนจัดเกบ็รายได ้

ข้อมลูผูต้้องชำระภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลกูสร้าง  ภาษีโรงเรือนและ
ทีด่ิน ภาษีป้าย  และภาษีบำรุง
ท้องที่ 

78  7. เวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนา
เทศบาล 

20,000.- 
(โอนลด 

10,000.-) 

กองยุทธศาสตร ์
และงบประมาณ 

เพือ่ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 

แผนพัฒนาท้องถิน่ของเทศบาล
ตำบลประโคนชัย 

79  8. ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่าย
พลเรือนเทศบาลตำบลประโคนชัย 

(โอนลด  
10,000.-) 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

เพือ่พัฒนาศักยภาพในการปฏิบตัิงาน 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

อปพร. เทศบาลตำบลประโคนชัย 

80  9. ฝึกอบรมการป้องกันและระงบั
อัคคภีัยเบื้องต้น 

40,000.- 
 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

เพื่อใหนั้กเรียนมีความรูเ้บื้องต้นในการ
ป้องกนัและระงบัอัคคภีัย 

นักเรียนที่ศึกษาโรงเรียนในเขต
เทศบาลตำบลประโคนชยั 

81  10. ฝึกซ้อมแผนป้องกนัและระงบั
อัคคีภัย 

2๐,๐๐๐.- 
 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

เพือ่เตรียมพร้อมในการปอ้งกนัและระงับ
อัคคภีัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

อปพร. เทศบาล และหน่วยงาน
ข้างเคียง 

82  ๑1. จดักิจกรรมวัน อปพร.  (โอนลด 
5,000.-) 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

เพือ่ให้ประชาชนเข้าใจบทบาทหนา้ที่
ของ อปพร. 

กิจกรรมวัน อปพร. 

83  12. ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 

10,000.- 
 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบตัิตามกฎ
จราจรในช่วงเทศกาล 

เทศกาลขึน้ปีใหม่ และเทศกาล
สงกรานต ์

84  13. ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจำเทศบาลตำบลประโคนชัย 

(โอนลด 
200,000.-) 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

เพื่อเสรมิสร้างศักยภาพในการปฏบิัติ
หน้าท่ีให้แกชุ่ดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ 

จิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาล 
ต.ประโคนชยั และผูส้งัเกตการณ์ 
(นักเรียนจิตอาสา) 
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แผนงาน ประเภท  งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
เป้าหมาย (ผลผลติของครุภัณฑ์) 

1 บริหารงานท่ัวไป  ครุภัณฑ์สำนักงาน 
 

58,500.- 
(โอนลด 1,500.-) 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

   โต๊ะโครงเหล็กชุบโครเมีย่ม ขนาดไม่น้อยกว่า 45 x 180 ซม. หนา้โต๊ะเป็นไมห้รือโฟเมก้า  
   พับได้  จำนวน 30 ตัว  (เพิ่มเตมิ ฉบับท่ี 1/2562  และแกไ้ข ครั้งท่ี 3/2564) 

2 บริหารงานท่ัวไป  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
 หรืออิเล็กทรอนิกส ์

1,029,700.- 
 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

 ขอเปิดให้บริการด้านทะเบยีนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์   
 (แก้ไข ครั้งท่ี 1/2563 และแกไ้ข ครั้งท่ี 1/2565) 

3 การรักษาความสงบ
ภายใน 

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
 หรืออิเล็กทรอนิกส ์

3,000,000.- สำนกัปลดั 
เทศบาล 

 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที ่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน 
 พร้อมอุปกรณค์วบคมุและสั่งการ  จำนวน 64 ตัว  (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2564) 

4 การศึกษา  ครุภัณฑ์สำนักงาน 300,000.- 
 

กองการศึกษา   ซุ้มเฉลิมพระเกียรตไิฟเบอร์กลาส แบบ 3 ซุม้ พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 6.60x5.50 ม.  
  1 ชุด  (เพิ่มเติม ฉบบัท่ี 1/2562  และแกไ้ข ครั้งท่ี 2/2565) 

5 การศึกษา  ครุภัณฑ์สำนักงาน 200,000.- 
 

กองการศึกษา   ซุ้มเฉลิมพระเกียรตไิฟเบอร์กลาสพร้อมตดิตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 3.40x5.50 ม. 1 ชุด     
  (เพิ่มเติม ฉบบัท่ี 1/2562  และแกไ้ข ครั้งท่ี 2/2565) 

6 งานกีฬาและ
นันทนาการ 

ครุภณัฑ์กีฬา 290,000.- 
 

กองการศึกษา  เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพรอ้มติดตั้ง  จำนวน 1 ชุด (5 รายการ) 
 (เพิม่เติม ฉบับท่ี 3/2565) 

7 งานระดับก่อนวัยเรียน 
และประถมศึกษา 

 ครุภัณฑ์สนาม 424,000.- 
(โอนลด 76,000.-) 

กองการศึกษา  เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น  จำนวน 1 ชุด  (6 รายการ)  (แก้ไข  ครั้งที ่3/2564) 

8 งานสวนสาธารณะ ครุภณัฑ์สนาม 950,000.- 
 

กองการศึกษา  เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นพร้อมตดิตั้ง  จำนวน 1 ชุด (9 รายการ)   
 (เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 3/2565) 

9 งานสวนสาธารณะ ครุภณัฑ์งานบ้าน 
งานครัว 

28,500.- กอง
สาธารณสุขฯ 

 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จำนวน 3 เครื่อง  

19,000.- กองช่าง  เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จำนวน 1 เครื่อง 

10 งานกิจการประปา ครุภณัฑ์อืน่ 100,000.- กองการ
ประปา 

 มาตรวัดน้ำ  ขนาด 10 น้ิว  จำนวน 1 เครื่อง  (เพิม่เตมิ ฉบับท่ี 1/2564) 

11 งานกจิการประปา ครุภณัฑ์ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

982,000.- กองการ
ประปา 

 รถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 2 ตัน  แบบ 4 ล้อ  จำนวน 1 คัน  (เพิม่เติม ฉบับท่ี 1/2564) 
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การใช้จ่ายงบประมาณ 
เทศบาลตำบลประโคนชัย ได้ดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 และโครงการที่ไม่ได้บรรจุใน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ไม่ได้บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

 โครงการ เบิกจ่าย โครงการ 
กันเงิน/ 

กอ่หนี้ผูกพัน 
โครงการ 

กันเงิน/ 
ไม่ก่อหนีผู้กพัน 

โครงการ เบิกจ่าย โครงการ 
กันเงิน/ 

ก่อหนี้ผูกพัน 
 ๑. ดา้นการศึกษา กีฬา  
 ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ี 
 และภูมปิัญญาท้องถิน่ 

20 18,845,444.33 - - - - - - - - 

 ๒. ด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 5 1,474,300.- 1 999,000.- 1 300,000.- - - 1 459,500.- 
 ๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
 และสิ่งแวดล้อม 

1 21,360.- - - - - 3 326,838.50 - - 

 ๔. ด้านสาธารณสุข 5 786,127.- - - - - - - - - 
 ๕. ด้านเศรษฐกิจ 1 20,000.- - - - - - - - - 
 ๖. ด้านสังคม  10 15,400,729.- - - - - - - - - 
 ๗. ด้านการเมืองการบริหาร  6 678,779.10 - - - - - - - - 

รวม 48 37,226,739.43 1 999,000.- 1 300,000.- 3 326,838.50 1 459,500.- 
ครุภณัฑ ์ 3 530,000.- - - 8 6,851,700.- - - - - 

รวมท้ังสิ้น 51 37,756,739.43 1 999,000.- 9 7,151,700.- 3 326,838.50 1 459,500.- 
 

 



-27- 
 
1. โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จำนวน 50 โครงการ งบประมาณ 43,649,790.- บาท (โอนเพ่ิม 585,927.- บาท / โอนลด 602,527.- 
บาท แล้ว) ซ่ึงได้เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 48 โครงการ งบประมาณ 37,226,739.43 บาท (กันเงิน    
1 งวด งบประมาณ 1,108,496.34 บาท ) และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยก่อหนี้
ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 999,000.- บาท ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ  
งบประมาณ  300,000.- บาท 

และครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ งบประมาณ 7,381,700.- บาท (โอนลด 77,500.- 
บาท แล้ว) ซ่ึงได้เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 530,000.- บาท และกันเงินไว้
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แต่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 8 โครงการ งบประมาณ 6,851,700.- 
บาท    แยกเปน็ 

๑.1 จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง  จำนวน 24 โครงการ งบประมาณ 2,612,873.- บาท  
(โอนเพ่ิม 430,000.- บาท / โอนลด 245,427.- บาท แล้ว) ซ่ึงได้เบิกจา่ยงบประมาณ จำนวน 24 โครงการ  
งบประมาณ  2,077,357.35 บาท  ไดแ้ก่ 

1) โครงการจัดงานประเพณลีอยกระทง   
2) โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา   
3) โครงการอัตลักษณ์ประโคนชัย  

    4) โครงการส่งนักกีฬาเทศบาลตำบลประโคนชัยร่วมแข่งขันกีฬา   
   5) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลประโคนชัย   

6) โครงการจัดหาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ประจำหอสมดุเทศบาล   
7) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   
8) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี   
9) โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ ์  
10) โครงการปรบัปรุงท่อเหล็กหอถังสูงโรงผลิตน้ำประปา (เพ่ิมเติม ฉบับที ่1/2564) 
11) โครงการสร้างจิตสำนึกในการรกัษาสิ่งแวดล้อม   
12) โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  
13) โครงการอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)   
14) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า   
15) โครงการฝึกอบรมการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
16) โครงการอบรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลประโคนชัย   
17) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและศึกษาดงูาน   
18) โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส   
19) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด   
20) โครงการอบรมและศึกษาดงูานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน   
21) โครงการเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล   
22) โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน   
23) โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น  
24) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 
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และครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 1,082,000.- บาท ซึ่งได้กันเงินไว้
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แตย่ังไม่ไดก่้อหนี้ผูกพัน  ไดแ้ก่ 

1) มาตรวัดน้ำ  ขนาด 10 นิ้ว  จำนวน 1 เครื่อง  (เพ่ิมเติม ฉบับที ่1/2564)   
(กันเงนิ  100,000.- บาท) 

2) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 2 ตัน แบบ 4 ล้อ จำนวน 1 คัน (เพ่ิมเติม ฉบับที ่1/2564) 
(กันเงนิ  982,000.- บาท) 

1.๒ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จำนวน 20 โครงการ งบประมาณ 6,464,397.- บาท   
(โอนเพิม่ 130,727.- บาท / โอนลด 331,900.- บาท แล้ว) ซ่ึงไดเ้บิกจา่ยงบประมาณ จำนวน 18 โครงการ  
งบประมาณ  4,775,197.- บาท  ได้แก่ 

1) โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดทำต้นเทียน ขบวนแห่ และรปูสัตว์ประจำปี 
งานประเพณีแหเ่ทียนพรรษา   

2) โครงการจัดงานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุง้ ชมทุ่งนกประโคนชัย   
3) โครงการส่งเสริมการทอ่งเที่ยว “มหัศจรรย์ท่องเที่ยวบุรีรัมย์”   

    4) โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาอำเภอประโคนชัย 
5) โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน   
6) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา   

    7) โครงการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน   
8) โครงการจดัพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน   
9) โครงการส่งเสริมงานรัฐพิธีและงานสำคัญทางราชการ   
10) โครงการปรับปรุงฝาบ่อพัก คสล. (เดิม) ซอยภักดีดำรง 3 (ชุมชนศูนย์การค้า)  

(เพ่ิมเติม ฉบับที ่1/2564) 
11) โครงการปรับปรุงฝาบ่อพัก คสล. (เดิม) ซอยประชาสรรค์ (ชุมชนวัดโคนคุ้ม

ระเนียด)  (เพ่ิมเตมิ ฉบับที่ 1/2564) 
12) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างตลาดสดเทศบาลตำบลประโคนชัย 

(เพ่ิมเติม ฉบับที ่2/2564) 
13) โครงการปรับปรุงไฟสัญญาณจราจรแบบนับเวลาถอยหลัง บริเวณสี่แยกทางไป

อำเภอบ้านกรวด  (เพ่ิมเติม ฉบับที ่2/2564) 
14) โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลประโคนชัย   
15) โครงการจัดหารายได้เพ่ือจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชน 
16) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
17) โครงการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์สงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  

(เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่2/2564) 
18) โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่ 
นอกจากนี้ยังมีโครงการทีกั่นเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งไดก่้อหนี้

ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ ได้แก ่โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำ ผิวจราจร คสล. และวางท่อเมนประปาถนน
ทิศตะวันตกวัดกลาง จากถนนนัยประศาสตร์ถึงถนนเลิศรักษา (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564)  (กันเงิน  
999,000.- บาท) 
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และยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดทำป้ายชื่อชุมชน 
ถนน และซอยในเขตเทศบาล  (ตั้งจ่ายรายการใหม่)  (กันเงิน  300,000.- บาท) 

ครุภัณฑ์  จำนวน 9 รายการ งบประมาณ 6,299,700.- บาท (โอนลด 77,500.- 
บาท แล้ว)  ซ่ึงไดเ้บิกจ่ายงบประมาณ  จำนวน 3 รายการ  งบประมาณ 530,000.- บาท  ไดแ้ก่ 

1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 3 เครื่อง (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 1 เครื่อง  
(กองช่าง)  

2) เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น  จำนวน 1 ชุด (6 รายการ)  (แก้ไข ครั้งที่ 3/2564) 
3) โต๊ะโครงขาเหล็กชุบโครเมียม ขนาดไม่น้อยกว่า 45x180 ซม. หน้าโต๊ะเป็นไม้

หรือโฟเมก้าพับได้  จำนวน 30 ตัว  (เพ่ิมเติม ฉบับที ่1/2562  และแกไ้ข ครั้งที ่3/2564) 
และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แต่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 

6 รายการ  ไดแ้ก่ 
1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอก

สำนักงานพร้อมอุปกรณ์ควบคุมและสั่งการ  จำนวน 64 ตัว  (เพ่ิมเติม ฉบับที่  2/2564)   (กันเงิน  
3,000,000.-  บาท) 

2) โครงการขอเปิดให้บริการด้านทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (แก้ไข   
ครั้งที ่1/2563 และแกไ้ข ครั้งที ่1/2565)  (ตั้งจ่ายรายการใหม่)  (กันเงนิ  1,029,700.- บาท)   

3) ซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส แบบ 3 ซุ้ม พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 
6.60 x 5.50 เมตร จำนวน 1 ชุด (เพ่ิมเติม ฉบับที่  1/2562 และแก้ไข ครั้งที่  2/2565 ) (ตั้งจ่าย    
รายการใหม่)  (กันเงนิ  300,000.- บาท) 

4) ซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาสพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 3.40 x 5.50 
เมตร จำนวน 1 ชุด (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2562 และแก้ไข ครั้งที่ 2/2565) (ตั้งจ่ายรายการใหม่) (กันเงิน  
200,000.- บาท) 

5) เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (9 รายการ) (เพ่ิมเติม ฉบับที ่
3/2565)  (ตั้งจ่ายรายการใหม่)  (กันเงนิ  950,000.- บาท) 

6) เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (5 รายการ) (เพ่ิมเติม 
ฉบับที ่3/2565)  (ตั้งจ่ายรายการใหม่)  (กันเงนิ  290,000.- บาท) 

1.๓ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปแบบมีวัตถุประสงค์  จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ
34,572,520.- บาท (โอนเพ่ิม 25,200.- บาท / โอนลด 25,200.- บาท แล้ว) ซ่ึงได้เบิกจ่าย จำนวน      
6 โครงการ  งบประมาณ  30,374,185.08 บาท  ได้แก่ 
   ๑) โครงการจัดหาอาหารกลางวัน   

2) โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน   
3) โครงการสนับสนุนการสรา้งหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ   
4) โครงการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ   
5) โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์   
และจำนวน 1 โครงการ ซึ่งได้ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่ายงบประมาณ 4,343,923.08 

บาท  และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วย  ไดแ้ก่   
1) โครงการจดัหาอาหารเสริม (นม)  (กันเงนิ  1,108,496.34  บาท) 
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2. โครงการที่ไม่ได้บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 โดยจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 841,740.- บาท ซ่ึงได้เบิกจ่ายงบประมาณ  
จำนวน 3 โครงการ  งบประมาณ  326,838.50  บาท  ได้แก่ 

1) โครงการขุดลอกดินโคลน วัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำจากสามแยกข้างโรงเรียน
วัดแจ้งฯ ถึงถนนประโคนชัย-อำเภอบ้านกรวด (ข้างร้านสมบูรณ์ก่อสร้าง)  (เพ่ิมเตมิ ฉบับที่ 1/2565) 

2) โครงการขุดลอกดินโคลน วัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ จากห้วยตาสะอาด 
ชุมชนศูนย์การค้า ถึงถนนประโคนชัย-อ.บ้านกรวด (ตรงข้ามร้านสมบูรณ์ก่อสร้าง)  (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2565) 
   3) โครงการขุดลอกดินโคลน วัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำห้วยละเวี้ย จากประตูหลัง
วัดโพธิ์ ถึงถนนภักดีดำรง  (เพ่ิมเติม ฉบบัที ่2/2565) 

และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 
โครงการ  ไดแ้ก่   
   1) โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (box culvert) ถนนภักดีดำรง ม.7 (ถนน
ประโคนชัย-บ้านสวายสอ)  (เพ่ิมเติม ฉบับที ่1/2565)  (กันเงนิ  459,500.- บาท) 
 



-31- 
 
รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และโครงการที่ไม่ได้บรรจุในเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  สรปุได้ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ โครงการตามแผน งบตามเทศบัญญัต ิ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 
1. ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น 

การศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม  
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

1. วันเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ 
วชิรเกล้าเจา้อยู่หัว 

60,000.- 
 

16,583.- 16,583.- 43,417.- 

2. 2. วันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี 

60,000.- 
 

29,008.- 29,008.- 30,992.- 

3. 3.จัดงานเฉลิมพระเกียรตสิถาบันพระมหากษัตริย์
และพระบรมวงศานุวงศ ์

60,000.- 
 

50,828.- 50,828.- 9,172.- 

4. 4. สง่เสริมงานรัฐพิธีและงานสำคญัทางราชการ 10,000.- 10,000.- 10,000.- - 
5. 5. สนับสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 2,647,297.- 

(โอนเพิม่ 38,727.-) 
- 2,601,097.- 46,200.- 

6. 6. สนับสนุนปัจจัยพืน้ฐานสำหรับนักเรียนยากจน 9,000.- 6,000.- 6,000.- 3,000.- 
7. 7. จดัหาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ประจำหอสมุด

เทศบาลตำบลประโคนชยั 
80,000.- 75,602.25 75,602.25 4,397.75 

8. 8. จดัหาอาหารกลางวัน 
   - อุดหนนุโรงเรียนอนบุาลประโคนชัย 

 
5,224,800.- 

(โอนลด 25,200.-) 

 
5,042,037.- 

 
5,042,037.- 

 
182,763.- 

   - อุดหนุนโรงเรียนประโคนชัยวิทยา 4,863,600.- 4,752,825.- 4,752,825.- 110,775.- 
   - อุดหนุนโรงเรียนวัดแจ้งฯ 1,037,400.- 

(โอนเพิม่ 25,200.-) 
1,037,400.- 

 
1,037,400.- 

 
- 

9. 9. จัดหาอาหารเสรมิ (นม) 5,737,120.- 4,343,923.08 
(กันเงิน/ก่อหนี ้ 

1,108,496.34) 

4,343,923.08 
 

284,700.58 

10 10. ส่งเสริมการแขง่ขันกีฬาอำเภอประโคนชัย 
(กีฬาชิงถ้วยพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพฯ 
ประโคนชัยเกมส)์ 

30,000.- 
 

30,000.- 
 

30,000.- 
 

- 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการตามแผน งบตามเทศบัญญัต ิ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 
11 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 

การศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม  
ประเพณี และภูมิปญัญาทอ้งถิ่น 

11. ส่งนักกีฬาเทศบาลตำบลประโคนชัยร่วมแข่งขันกีฬา 150,000.- 146,945.- 146,945.- 3,055.- 
12 12. จดัการแข่งขันกฬีาเทศบาลตำบลประโคนชัย 

  -แขง่ขนักีฬาบาสเกตบอล 
 

40,000.- 
 

40,000.- 
 

40,000.- 
 
- 

  -แข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อเทศบาลต้านยาเสพติด 40,000.- 40,000.- 40,000.- - 
  -แข่งขนักีฬาฟุตบอลประเพณี 7 คน หนองระแซซันคัพ (โอนลด 100,000.-) - - - 
  -แข่งขนักีฬาฟุตซอลเทศบาลตำบลประโคนชัย 7,398.- 

(โอนลด 92,602.-) 
- - - 

  -แขง่ขันกฬีาเปตองตลุงคัพ 40,000.- - - 40,000.- 
13 13. แข่งขันกีฬาสภีายในโรงเรียน 

  - รร.ประโคนชัยพิทยาคม 
 

30,000.- 
 

30,000.- 
 

30,000.- 
 
- 

  - รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ ์ 30,000.- 30,000.- 30,000.- - 
  - รร.อนุบาลประโคนชยั 20,000.- 20,000.- 20,000.- - 
  - รร.ประโคนชัยวทิยา 20,000.- 20,000.- 20,000.- - 
  - รร.วัดแจ้งฯ 20,000.- 20,000.- 20,000.- - 

14 14. จดัพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษ ุสามเณร และ 
บวชศลีจารณิีภาคฤดูร้อน 

80,000.- 
 

80,000.- 
 

80,000.- 
 

- 

15 15. จดังานประเพณลีอยกระทง 35,800.- 
(โอนลด 114,200.-) 

33,349.- 33,349.- 2,451.- 

16 16. อัตลักษณ์ประโคนชัย 30,000.- 26,097.- 26,097.- 3,903.- 
17 17. จดังานประเพณีแหเ่ทียนพรรษา 146,273.- 

(โอนลด 53,727.-) 
133,750.- 133,750.- 12,523.- 

18 18. สนับสนุนงบประมาณการจัดทำต้นเทียน ขบวนแห่  
และรูปสัตว์ประจำปี งานประเพณแีห่เทยีนพรรษา 

521,000.- 
(โอนลด 199,000.-) 

180,000.- 180,000.- 341,000.- 

19 19. จดังานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง  
ชมทุ่งนกประโคนชัย 

30,000.- 30,000.- 30,000.- - 

20 20. ส่งเสริมการท่องเทีย่วมหัศจรรย์ท่องเทีย่วบุรีรมัย ์
 

20,000.- 
 

20,000.- 
 

20,000.- 
 

- 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการตามแผน งบตามเทศบัญญัต ิ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 
21 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 
1. ปรับปรุงฝาบ่อพักคอนกรีตเสรมิเหล็ก (เดิม)  
ซอยประชาสรรค์ (ชุมชนวัดโคนคุม้ระเนยีด) 

491,500.- 
(โอนลด 500,000.-) 

491,500.- 491,500.- - 

22 2.ปรับปรุงฝาบ่อพักคอนกรตีเสรมิเหล็ก (เดิม)  
ซอยภักดดีำรง 3 (ชุมชนศูนย์การค้า) 

492,000.- 
(โอนเพิม่ 92,000.-) 

492,000.- 
 

492,000.- 
 

- 

23 3. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างตลาดสด
เทศบาลตำบลประโคนชัย 

311,000.- 
(โอนลด 1,400.-) 

311,000.- 
 

311,000.- 
 

- 

24 4. ปรับปรุงท่อเหล็กหอถังสูงโรงผลิตน้ำประปา 98,300.- 98,200.- 98,200.- 100.- 
25 5. ปรับปรุงไฟสญัญาณจราจรแบบนับเวลา 

ถอยหลังบริเวณสี่แยกทางไปอำเภอบ้านกรวด 
81,600.- 81,600.- 81,600.- - 

26 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. สรา้งจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม 50,000.- 
 

21,360.- 21,360.- 28,640.- 

27 2. ขุดลอกดินโคลน วัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ 
จากห้วยตาสะอาด ชุมชนศูนยก์ารค้า ถึงถนน 
ประโคนชัย-อำเภอบ้านกรวด (ตรงข้ามร้าน
สมบูรณ์ก่อสร้าง) 

117,188.50 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

 
 

117,188.50 
 
 
 

117,188.50 
 
 
 

- 

28 3. ขุดลอกดินโคลน วัชพืชและสิ่งกดีขวางทางนำ้
จากสามแยกข้างโรงเรยีนวัดแจ้ง ถึงถนน 
ประโคนชัย-อำเภอบ้านกรวด  
(ตรงข้างร้านสมบูรณ์ก่อสรา้ง) 

88,650.- 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

. 
 

88,650.- 
 
 
 

88,650.- 
 
 
 

- 

29 4. ขุดลอกดินโคลนวัชพืชและสิ่งกดีขวางทางน้ำ
ลำห้วยละเวี้ย จากประตูหลังวัดโพธ์ิ-ถนนภักดี
ดำรง 

121,000.- 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

 

121,000.- 
 
 

121,000.- 
 
 

- 

30 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สาธารณสุข 

1. เงินสมทบกองทุนหลกัประกันสุขภาพเทศบาล
ตำบลประโคนชัย 

240,000.- 240,000.- 240,000.- - 

31 2. พระราชดำรดิ้านสาธารณสุข 200,000.- 135,375.- 135,375.- 64,625.- 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการตามแผน งบตามเทศบัญญัต ิ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 
32 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 

สาธารณสุข  (ต่อ) 
3. สตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพิษสนุัขบา้ 20,000.- 16,500.- 16,500.- 3,500.- 

33 4. อบรมและศึกษาดูงานอาสาสมคัรสาธารณสุข 
ประจำหมู่บ้าน (อสม.) 

280,000.- 
(โอนเพิ่ม 80,000.-) 

274,252.- 274,252.- 5,748.- 

34 5. พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน 120,000.- 120,000.- 120,000.- - 
35 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น 

เศรษฐกิจ 
1. ฝึกอบรมการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดย
ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

20,000.- 20,000.- 20,000.- - 

36 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม 

1. สนับสนนุการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่
ผู้สูงอาย ุ

14,088,000.- 12,137,700.- 12,137,700.- 1,950,300.- 

37 2. สนับสนุนสวสัดิการทางสังคมให้แกผู่้พิการและ
ทุพพลภาพ 

3,465,600.- 2,920,800.- 2,920,800.- 544,800.- 

38 3. สนับสนนุการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 36,000.- 19,500.- 19,500.- 16,500.- 
39 4. สงเคราะหผ์ู้ด้อยโอกาส 40,000.- 40,000.- 40,000.- - 
40 5. จัดหารายได้เพือ่จดักิจกรรมสาธารณกุศลและ

ให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัดบุรรีัมย์  

20,000.- 20,000.- 20,000.- - 

41 6. ช่วยเหลือบรรเทาทกุข์ สงเคราะห์ผู้ยากไร้ 
และผูด้้อยโอกาสทางสังคม 

40,000.- 40,000.- 40,000.- - 

42 7. ป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด  10,000.- 10,000.- 10,000.- - 
43 8. รณรงคป้์องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 29,000.- 

(โอนลด 51,000.-) 
28,104.- 

 
28,104.- 

 
896.- 

 
44 9. อบรมพัฒนาศักยภาพผูสู้งอายแุละศึกษาดูงาน 200,000.- 

(โอนเพิม่ 100,000.-) 
182,910.- 

 
182,910.- 

 
17,090.- 

 
45 10. อบรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบล 

ประโคนชัย 
30,000.- 1,715.- 1,715.- 28,285.- 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการตามแผน งบตามเทศบัญญัต ิ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 
46 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 

การเมืองการบริหาร 
1. ศูนย์ปฏิบตัิการร่วมในการชว่ยเหลือประชาชน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

12,000.- 12,000.- 12,000.- - 

47 2.อบรมและศึกษาดูงานเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการ 
ปฏิบัติงาน 

283,500.- 
(โอนเพิ่ม 100,000.- 

โอนลด 16,500.-) 

283,500.- 283,500.- - 

48 3. เวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 20,000.- 
(โอนลด 10,000.-) 

12,935.- 12,935.- 7,065.- 

49 4. อบรมและศึกษาดูงานเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการชุมชน 

350,000.- 
(โอนเพิ่ม 150,000.-) 

326,740.- 326,740.- 23,260.- 

50 5. ป้องกันและลดอุบัตเิหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 10,00.- 9,484.- 9,484.- 516.- 
51 6. ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น 40,000.- 34,120.10 34,120.10 5,879.90 

 
 

รายละเอียดครภุัณฑ์ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และที่ไม่ได้บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖5  สรุปไดดั้งนี้ 

 
แผนงาน ประเภท  เป้าหมาย (ผลผลติของครุภัณฑ์) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

งบตาม 
เทศบัญญัต ิ

ลงนาม 
สัญญา 

เบิกจ่าย  คงเหลือ 

1 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์สำนักงาน โตะ๊โครงเหล็กชุบโครเมียม สำนักปลดั 58,500.- 
(โอนลด 1,500.-) 

58,500.- 58,500.- - 

2 การศึกษา ครุภณัฑ์สนาม 
 

ชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเล็ก 
 

กองการศึกษา 424,000.- 
(โอนลด 76,000.-) 

424,000.- 424,000.- - 

3 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์งานบ้าน 
งานครัว 

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแขง็ กองช่าง 19,000.- 19,000.- 19,000.- - 
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง กองสาธารณสุขฯ 28,500.- 28,500.- 28,500.- - 
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 โครงการทีไ่ม่ได้ดำเนินการ   เทศบาลตำบลประโคนชัยมีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖5 
 จำนวน 32 โครงการ  งบประมาณ  5,718,398.- บาท  และครภุัณฑ์  จำนวน 8 รายการ  งบประมาณ  6,851,700.- บาท (โอนลดงบประมาณแล้ว)  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิน่ 

ลำดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ทีต่ั้งไว้ 
หน่วยงานที ่
รบัผิดชอบ 

เหตุผลที่ไมไ่ด้ดำเนินการ 

1. โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังและ 
ส่งเสริมการอ่าน 
 

72,๐๐๐.- 
(โอนลด  

16,000.-) 

กอง 
การศึกษา 

เนื่องจากปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การ
ป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2565 จึงโอน
งบประมาณไปตั้งแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานส่วนท้องถิน่ 

2. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 10๐,๐๐๐.- 
(โอนลด 

100,000.-) 

กอง 
การศึกษา 

เนื่องจากปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การ
ป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2565 จึงโอน
งบประมาณไปต้ังแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   
-ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  81,000.- บาท 
-ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานส่วนท้องถิ่น  19,000.- บาท 

3. โครงการสานสัมพันธ์ปันสุขผู้สูงอายุ 
เทศบาลตำบลประโคนชัย   

30,000.- 
(โอนลด  

15,000.-) 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

เนื่องจากปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การ
ป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2565 จึงโอน
งบประมาณไปตั้งแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 

4. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 
 

13๐,๐๐๐.- 
(โอนลด  

130,000.-) 

กอง 
การศึกษา 

เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็น
โรคติดต่ออันตรายตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่สามารใช้จ่ายงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย ไปดำเนินการช่วยเหลือ
ประชาชนในเบื้องต้นโดยฉับพลันทันท ี จึงโอนงบประมาณไปต้ังแผนงาน 
งบกลาง  งานงบกลาง  ประเภทเงินสำรองจ่าย 
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ลำดับ ชือ่โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตัง้ไว้ 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

เหตุผลทีไ่ม่ได้ดำเนินการ 

5. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล 
ตำบลประโคนชัย 
1) แข่งขันกีฬาบาสเกตบอล (จัดแล้ว) 
2) แข่งขนักีฬาเซปัคตะกร้อ (จัดแล้ว) 
3) แข่งขันกีฬาเปตองตลุงคัพ 
4) แข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี 7 คน  
หนองระแซซนัคัพ 
 
5) แข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลต้าน 
ยาเสพติด 

 
 

40,000.- 
40,000.- 
40,000.- 

10๐,๐๐๐.- 
(โอนลด 

100,000.-) 
100,000.- 

(โอนลด 
92,602.-) 

กอง 
การศึกษา 

 

เนื่องจากปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การ
ป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2565 จึงโอน
งบประมาณไปตั้ง 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความ
เขม้แข็งของชุมชน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  100,000.- บาท 
-แผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกับการศึกษา ประเภทค่าตอบแทน 
ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  92,602.- 
บาท 

6. โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา   15,๐๐๐.- 
 

กอง 
การศึกษา 

เนื่องจากปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การ
ป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2565   

7. โครงการจัดงานประเพณีข้ึนเขาพนมรุ้ง 20,๐๐๐.- กอง 
การศึกษา 

เนื่องจากทีท่ำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการ    
จัดงานจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงไม่มีหนังสือขอรับเงินอุดหนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

8. โครงการประโคนชัยฮาล์ฟมาราธอน 5๐,๐๐๐.- 
 

กอง 
การศึกษา 

เนื่องจากปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การ
ป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2565 
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  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ลำดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตัง้ไว้ 
 หน่วยงานที่ 
 รบัผดิชอบ 

เหตุผลที่ไมไ่ด้ดำเนินการ 

1 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.  
(box culvert) ถนนประโคนชัย-บ้าน
เขว้า (สามแยกข้าง รร.วัดแจ้งฯ) 

900,000.- 
(ยกเลิกประกาศ
ประกวดราคา) 

กองช่าง เนื่องจากแบบแปลนและประมาณการราคากลางไม่สอดคล้องกัน ไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างและหลักเกณฑ์การ
คำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จึงยกเลิกประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ตามประกาศเทศบาลตำบลประโคนชัย ลงวันที่ 
27 กันยายน 2565 

2 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.  
(box culvert) ห้วยตาสะอาด ชุมชน 
ศูนย์การค้า 

857,000.- 
(ยกเลิกประกาศ
ประกวดราคา) 

กองช่าง เนื่องจากแบบแปลนและประมาณการราคากลางไม่สอดคล้องกัน ไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างและหลักเกณฑ์การ
คำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จึงยกเลิกประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ตามประกาศเทศบาลตำบลประโคนชัย ลงวันที่ 
27 กันยายน 2565 

3 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.  
(box culvert) ถนนประโคนชัย-บ้าน
กรวด  
(ตรงข้ามร้านสมบูรณ์ก่อสร้าง) 

609,000.- 
(ยกเลิกประกาศ 
ประกวดราคา) 

กองช่าง เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา จึงยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 
2565 ตามประกาศเทศบาลตำบลประโคนชัย ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2565
และยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก    
ทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 6 กันยายน 2565 ตามประกาศเทศบาลตำบล 
ประโคนชัย  ลงวันที ่21 กันยายน 2565  
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ลำดับ ชือ่โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตัง้ไว้ 
 หน่วยงานที่ 
 รบัผดิชอบ 

เหตุผลที่ไมไ่ด้ดำเนินการ 

4 โครงการจดัทำป้ายชื่อชุมชน ถนนและซอย 
ในเขตเทศบาล 

300,000.- 
(กันเงิน/ 

ไมก่่อหนี้ผูกพัน) 

กองช่าง เนื่องจากขออนมัุติโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายรายการใหมต่่อสภาเทศบาล ใน
การประชุมสมัยวสิามัญ สมัยที่ 2 ครัง้ที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 
กันยายน 2565  ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดจ้างได้ทันในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

5 โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำ ผิวจราจร 
คสล. และวางท่อเมนประปาถนนศรีสวัสดิ์  
จากถนนภักดีดำรงถึงถนนชัยศิริ  
(เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1/2564) 

1,240,000.- 
(โอนลด  

1,240,000.-) 

กองช่าง เนื่องจากผิวจราจรและทางระบายน้ำบริเวณถนนศรีสวัสดิ์อยู่ในสภาพที่ดี 
ยังไมม่ีความจำเป็นที่จะดำเนินการปรับปรุง  จึงโอนงบประมาณไปตั้ง 
-แผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ  ประเภทครุภัณฑ์สนาม  จัดซ้ือ
เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นพร้อมติดตั้ง  950,000.- บาท 
-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 
ประเภทครุภัณฑ์กีฬา  จัดซื้อเครือ่งออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดต้ัง 
290,000.- บาท 

6 โครงการปรับปรุงผิวพ้ืนอาคารตลาดสด
เทศบาลตำบลประโคนชัย  
(เพ่ิมเติม ฉบับที ่2/2564) 

1,270,800.- 
(โอนลด  

1,270,800.-) 

กองช่าง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงและออกแบบผิวพ้ืนอาคารตลาดสดเทศบาลใหม่  
จงึโอนงบประมาณไปตั้ง 
-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โครงการขอเปิดให้บริการด้าน
ทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์  1,029,700.- บาท 
-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  30,000.- บาท 
-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา  โครงการปรับปรุงฝาบ่อพัก คสล.(เดิม) ซอยภักดีดำรง3 (ชุมชนศูนย ์
การค้า)  92,000.- บาท 
-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี  50,000.- บาท 
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ลำดับ ชือ่โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตัง้ไว้ 
 หน่วยงานที่ 
 รบัผดิชอบ 

เหตุผลที่ไมไ่ด้ดำเนินการ 

    -แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์ 40,600.- บาท (จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล 
ผลแบบที ่1  22,000.- บาท / จัดซ้ือเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 LVA 
5,700.- บาท / จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ชนิด Network แบบที่ 1  
8,900.- บาท / จัดซื้อเครือ่งพิมพ์แบบฉีดพร้อมติดตั้งถังเติมหมึกพิมพ์ 
4,000.- บาท 
-แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารงานทั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข  ประเภท
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 27,700.- บาท (จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 1  22,000.- บาท /จัดซ้ือเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 
LVA 5,700.- บาท) 
-แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาสแบบ 3 ซุ้ม พร้อมติดตั้ง 
800.- บาท 

7 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.  
(box culvert) ถนนประโคนชัย-บ้านเขว้า  
(ใกล้สวนนายช่วง เสงี่ยมศักดิ์)   
(เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2565) 

490,000.- กองช่าง เนื่องจากได้เสนอหนังสือที่ บร 52303/400 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565  
เพ่ือขออนุมัติทำกิจการนอกเขตเทศบาลตำบลประโคนชัยต่อนายอำเภอ 
ประโคนชัยแล้ว  แต่ยังไม่ได้รับผลการพจิารณา 
  

8 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.  
(box culvert) ห้วยละเวี้ย (ชุมชนชัยมงคล)  
ถนนประโคนชัย-บ้านหนองไผ่   
(เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่2/2565) 

733,000.- กองช่าง เนื่องจากได้เสนอหนังสือที่ บร 52303/709 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565  
เพ่ือขออนุมัติทำกิจการนอกเขตเทศบาลตำบลประโคนชัยต่อนายอำเภอ 
ประโคนชัยแล้ว  แต่ยังไม่ได้รับผลการพิจารณา 
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ลำดับ ชือ่โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตัง้ไว้ 
 หน่วยงานที่ 
 รบัผดิชอบ 

เหตุผลที่ไมไ่ด้ดำเนินการ 

9 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล.  
และรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก จาก
ถนนทัศนหลักชัย ถึงถนนภักดีดำรง (ชุมชน 
ตาเจรือม)  (เพ่ิมเติม ฉบับที ่1/2565) 

1,415,000.- กองช่าง เนื่องจากแขวงทางหลวงบุรีรัมย์มีโครงการที่จะขยายถนนสายประโคนชัย- 
พลับพลาชัย อาจทำให้กระทบกับโครงการนี้  จึงชะลอโครงการไว้ก่อน 
  

 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

ลำดับ ชือ่โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตัง้ไว้ 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

เหตุผลทีไ่ม่ได้ดำเนินการ 

1. โครงการพฒันาศกัยภาพด้าน
สาธารณสุข   

100,๐๐๐.- 
(โอนลด 

79,000.-) 

กอง
สาธารณสุขฯ 

เนื่องจากปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันการ
ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2565  จึงโอนงบประมาณไปตั้ง 
-แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)  34,000.- บาท 
-แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  
45,000.- บาท 

2. โครงการอบรมผู้ประกอบการ
รา้นอาหารและตลาดสด 
เทศบาลตำบลประโคนชัย
พร้อมศึกษาดูงาน 

100,๐๐๐.- 
(โอนลด 

60,000.-) 

กอง
สาธารณสุขฯ 

เนื่องจากปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันการ
ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2565  จึงโอนงบประมาณไปตั้ง 
-แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ของ
พนักงานจ้าง  40,000.- บาท 
-แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มา 
ซึ่งบริการ  20,000.- บาท 
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  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ลำดับ ชือ่โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตัง้ไว้ 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

เหตผุลทีไ่ม่ได้ดำเนินการ 

1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชมรมกุ้งจ่อม
กระยาสารทประโคนชัย 

3๐,๐๐๐.- 
 
กองสวัสดิการ

สังคม 
เนื่องจากปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกัน
การระบาดใหมข่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2565 

2. โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน   3๐,๐๐๐.- 
(โอนลด  

30,000.-) 

กองสวัสดิการ
สังคม 

เนื่องจากปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกัน
การระบาดใหมข่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2565  จึงโอนงบประมาณ 
ไปต้ังแผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง 
ของชุมชน  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน   
 

  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

ลำดับ ชือ่โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตัง้ไว้ 
หน่วยงานที ่
รบัผดิชอบ 

เหตุผลทีไ่ม่ได้ดำเนินการ 

1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ 
รุนแรงต่อเด็ก สตรี และบคุคลในครอบครัว 

10,000.- 
(โอนลด 

10,000.-) 

กองสวัสดิการ
สังคม 

เนื่องจากปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกัน
การระบาดใหมข่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2565  จึงโอนงบประมาณ 
ไปต้ังแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน   

2. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์แก่ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 

10,000.- กองสวัสดิการ
สังคม 

เนื่องจากปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกัน
การระบาดใหมข่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2565   

3. โครงการสร้างความเข้มแขง็แกส่ถาบัน
ครอบครัว 

10,000.- 
(โอนลด 

10,000.-) 

กองสวัสดิการ
สังคม 

เนื่องจากปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกัน
การระบาดใหมข่องโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2565  จึงโอนงบประมาณ 
ไปต้ังแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน   
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ลำดับ ชือ่โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตัง้ไว้ 
หน่วยงานที ่
รบัผดิชอบ 

เหตุผลทีไ่ม่ได้ดำเนินการ 

4. โครงการเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงวัยใส่ใจ 
ผู้สูงอายุ 

30,000.- 
(โอนลด  

30,000.-) 

กองสวัสดิการ
สังคม 

เนื่องจากปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การ
ป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2565  จึงโอน
งบประมาณไปตั้ง 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน  ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
20,000.- บาท 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน  10,000.- บาท 
 

  7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

ลำดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ทีต่ั้งไว้ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

เหตุผลทีไ่ม่ได้ดำเนินการ 

1. โครงการจัดงานวันเทศบาล 30,000.- 
(โอนลด 

30,000.-) 

สำนักปลัด 
เทศบาล 

เนื่องจากปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์  เรื่อง การ
ป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2565  จึงโอน
งบประมาณไปตั้งแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  ประเภทเงินเพ่ิม 
ต่างๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่   

2. โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลประโคนชัย 

10,000.- 
(โอนลด 

10,000.-) 

สำนักปลัด 
เทศบาล 

เนื่องจากปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การ
ป้องกันการระบาดใหม่ของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2565  จึงโอน
งบประมาณไปตั้งแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับ 
การรักษาความสงบภายใน ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ของข้าราชการหรือพนักงาน 
ส่วนท้องถิน่  
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ลำดับ ชือ่โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ทีต่ั้งไว้ 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

เหตุผลทีไ่ม่ได้ดำเนินการ 

3. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกนัและระงับ
อัคคีภัย 

2๐,๐๐๐.-  สำนักปลัด 
เทศบาล 

เนื่องจากปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรรีัมย์ เรื่อง การ
ป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2565   

4. โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. 5,000.- 
(โอนลด  

5,000.-) 

สำนักปลัด 
เทศบาล 

เนื่องจากปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การ
ป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2565 จึงโอน
งบประมาณไปต้ังแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับ
การรักษาความสงบภายใน ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ของข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิน่   

5. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลประโคนชัย 
(เพ่ิมเติม ฉบับที ่1/2563) 

200,000.- 
(โอนลด 

200,000.-) 

สำนักปลัด 
เทศบาล 

เนื่องจากปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การ
ป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2565 จึงโอน
งบประมาณไปตั้งแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบั
การรักษาความสงบภายใน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราขการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจา่ยอื่นๆ   

6. โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

30,000.- 
(โอนลด  

20,000.-) 

 กองคลัง เนื่องจากยังไม่ได้จัดหาเจ้าหน้าที่มาดำเนินการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน  จึงโอนงบประมาณไปตั้งแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่   

7. โครงการจัดทำแผนชุมชน 10,000.- 
(โอนลด 

10,000.-) 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

เนื่องจากปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การ
ป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2565 จึงโอน
งบประมาณไปตั้งแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ  
สนุนความเข้มแข็งของชุมชน โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและศึกษา 
ดูงาน 
 
 
 



-45- 
 
  ครุภัณฑ ์

ลำดับ ครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

ที่ตัง้ไว้ 
หน่วยงานที่ 
รบัผิดชอบ 

เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ 

1. 
 

 
 
 

โครงการขอเปิดให้บริการด้านทะเบียน 
ราษฏรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

1,029,700.- 
(กันเงิน/ 

ไมก่่อหนี้ผูกพัน) 

สำนักปลัด 
เทศบาล 

เนื่องจากอำเภอประโคนชัยได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ บร 0318/ทร131  
ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565  แจ้งว่าสำนักทะเบียนกลางได้พิจารณา
อนุญาตให้สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลประโคนชัยเปิดให้บริการ 
ด้านการด้านทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้  ทำให้ไม่สามารถ
ดำเนินการจัดซื้อได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงที ่จำนวน 64 ตัว 
(เพ่ิมเติม ฉบับที ่2/2564) 

3,000,000.- 
(กันเงิน/ 

ไมก่่อหนี้ผูกพัน) 

สำนักปลัด 
เทศบาล 

เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดราคากลางและคุณลักษณะ 

3. เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นพร้อมติดตั้ง 
จำนวน 1 ชุด (9 รายการ) 
(เพ่ิมเติม ฉบับที ่3/2565) 
 

950,000.- 
(กันเงิน/ 

ไมก่่อหนี้ผูกพัน) 

กองการศึกษา เนื่องจากขออนมัุติโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายรายการใหมต่่อสภาเทศบาล  
ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัง้ที่ 1 ประจำปี 2565  เมื่อวันที่ 
15 สิงหาคม 2565  ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

4. เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อม
ติดต้ัง จำนวน 1 ชุด (5 รายการ) 
(เพ่ิมเติม ฉบับที ่3/2565) 

290,000.- 
(กันเงิน/ 

ไมก่่อหนี้ผูกพัน) 

กองการศึกษา เนื่องจากขออนมัุติโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายรายการใหมต่่อสภาเทศบาล  
ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที ่3 ครัง้ที่ 1  ประจำปี 2565  เมื่อวันที่  
15 สิงหาคม 2565  ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

5. ซุ้มเฉลิมพระเกยีรติไฟเบอร์กลาส แบบ  
3 ซุ้ม พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 
6.60x5.50 ม. จำนวน 1 ชดุ 
(เพ่ิมเติม ฉบับที ่1/2562 และแก้ไข 
ครั้งที่ 2/2565) 

300,000.- 
(กันเงิน/ 

ไมก่่อหนี้ผูกพัน) 

กองการศึกษา เนื่องจากขออนมัุติโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายรายการใหมต่่อสภาเทศบาล  
ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครัง้ที่ 1 ประจำปี 2565  เมื่อวันที่ 
28 กันยายน 2565  ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ลำดับ ครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
หน่วยงานที ่
รบัผิดชอบ 

เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ 

6. ซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาสพร้อม
ติดต้ัง ขนาดไม่น้อยกว่า 3.40x5.50 ม. 
จำนวน 1 ชุด  (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 
1/2562 และแก้ไข ครั้งที ่2/2565) 

200,000.- 
(กันเงิน/ 

ไมก่่อหนี้ผูกพัน) 

กองการศึกษา เนื่องจากขออนมัุติโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายรายการใหมต่่อสภา
เทศบาล  ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครัง้ที่ 1 ประจำปี 
2565 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565  ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ
จัดซื้อได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

7. มาตรวัดน้ำ ขนาด 10 นิ้ว จำนวน 1 
เครื่อง  (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2564) 
 

100,000.- 
(กันเงิน/ 

ไมก่่อหนี้ผูกพัน) 

กองการประปา เนื่องจากการประปาเทศบาลตำบลประโคนชัยมีรายรับทีส่ามารถ 
จัดซื้อได้ในช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทำให้ไม่สามารถ
ดำเนินการจัดซื้อได้ทัน 

8. รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 2 ตัน แบบ 4 
ล้อ จำนวน 1 คัน (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 
1/2564) 

982,000.- 
(กันเงิน/ 

ไมก่่อหนี้ผูกพัน) 

กองการประปา เนื่องจากการประปาเทศบาลตำบลประโคนชัยมีรายรับทีส่ามารถ 
จัดซื้อได้ในช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทำให้ไม่สามารถ
ดำเนินการจัดซื้อได้ทัน 
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ตารางสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
เทศบาลตำบลประโคนชัย 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖5  (ตุลาคม ๒๕64 - กันยายน ๒๕๖5) 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนนิการ อนุมัติงบประมาณ เบิกจ่าย กันเงิน/ก่อหนี้ผูกพัน กันเงิน/ไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
จำนวน 
โครงการ 

รอ้ยละ 
จำนวน 
โครงการ 

ร้อยละ 
จำนวน 
โครงการ 

ร้อยละ 
จำนวน 
โครงการ 

ร้อยละ 
จำนวน 
โครงการ 

ร้อยละ 

๑.ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม  
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

32 24.43 27 20.61 20 21.05 - - - - 

๒.ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน 26 19.85 16 12.21 5 5.26 2 2.11 1 1.05 
๓.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12 9.16 4 3.05 4 4.21 - - - - 
๔.ด้านสาธารณสุข 9 6.87 7 5.34 5 5.26 - - - - 
๕.ด้านเศรษฐกิจ 4 3.05 3 2.29 1 1.05 - - - - 
๖.ด้านสังคม  14 10.69 14 10.68 10 10.53 - - - - 
๗.ด้านการเมืองการบรหิาร  18 13.74 13 9.92 6 6.32 - - - - 

รวม 115 87.79 84 64.12 51 53.68 2 2.11 1 1.05 
ครุภัณฑ์ 16 12.21 11 8.40 3 3.16 - - 8 8.42 

รวมทั้งส้ิน 131 100 95 72.52 54 56.84 2 2.11 9 9.47 
 

หมายเหตุ   แผนการดำเนินการทัง้หมด   ไม่รวมโครงการใน แบบ ผ.03 / แบบ ผ.06 
อนุมัติงบประมาณ    คิดร้อยละเปรียบเทยีบกับ  แผนการดำเนนิการทัง้หมด 
เบิกจา่ย     คิดร้อยละเปรียบเทียบกับ  อนุมัติงบประมาณ 

      กันเงิน/ก่อหนี้ผูกพัน  คิดรอ้ยละเปรียบเทียบกับ  อนุมัติงบประมาณ 
      กันเงิน/ไมก่่อหนี้ผูกพัน  คิดร้อยละเปรียบเทียบกับ  อนุมัติงบประมาณ 
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ตารางสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖5  (ตุลาคม ๒๕64 - กันยายน ๒๕๖5) 

 

 แผนการดำเนินการ อนุมัติงบประมาณ เบิกจ่าย กันเงิน/ก่อหนี้ผูกพัน กันเงิน/ไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
ยุทธศาสตร์ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ 

๑. ด้านการศึกษา กีฬา  
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

32,968,283.- 18.95 21,235,688.-  
(โอนเพิ่ม 63,927 / 
โอนลด 845,729) 

12.20 18,845,444.33  
(โอนเพิ่ม 63,927 / 
โอนลด 392,127) 

33.14 - - - - 

๒. ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 25,266,000.- 14.52 8,273,200.- 
(โอนเพิ่ม 92,000 / 

โอนลด 2,642,900) 

4.75 1,474,300.- 
(โอนเพิ่ม 92,000 / 

โอนลด 1,900) 

2.59 1,458,500.- 
(โอนลด  

131,000) 

2.56 300,000.- 0.52 

๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

38,658,500.- 22.22 396,740.- 
 

0.22 348,198.50 
 

0.61 - - - - 

๔. ด้านสาธารณสุข 41,480,000.- 
 
 

23.84 921,000.- 
(โอนเพิ่ม 80,000 / 
โอนลด 139,000) 

0.52 786,127.- 
(โอนเพิ่ม 80,000) 

 

1.38 - - - - 

๕. ด้านเศรษฐกิจ 470,000.- 0.27 50,000.-  
(โอนลด 30,000) 

0.02 20,000.-  
 

0.04 - - - - 

๖. ด้านสังคม  19,666,800.- 
 
 

11.30 17,968,600.- 
(โอนเพิม่ 100,000 
/ โอนลด 101,000) 

10.32 15,400,729.- 
(โอนเพิม่ 100,000 
/ โอนลด 51,000) 

27.08 - - - - 

๗. ด้านการเมอืงการบริหาร  2,743,200.- 
 
 

1.59 745,500.-  
(โอนเพิม่ 250,000 
/ โอนลด 301,500) 

0.42 678,779.10  
(โอนเพิม่ 250,000 
/ โอนลด 26,500) 

1.19 - - - - 

รวม 161,252,783.- 92.69 49,590,728.- 28.45 37,553,577.93 66.03 1,458,500.- 2.56 300,000.- 0.52 

ครุภัณฑ์ 12,724,000.- 7.31 7,381,700.- 
(โอนลด 77,500) 

4.24 530,000.- 
(โอนลด 77,500) 

0.93 - - 6,851,700.- 12.05 

รวมทั้งสิ้น 173,976,783.- 100 56,972,428.- 32.69 38,083,577.93 66.96 1,458,500.- 2.56 7,151,700.- 12.57 
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ผลการดำเนินงานอ่ืนๆ 
  เทศบาลตำบลประโคนชัยได้ดำเนินกิจกรรมอ่ืนๆ โดยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาค
ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่
และใกล้เคียง  ซ่ึงปรากฏผลการดำเนินงานแยกตามยุทธศาสตรไ์ด้ดังนี ้
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

1. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนเทศบาลตำบลประโคนชัยมอบทุนการศึกษาโครงการ
ต้นกล้าคุณธรรม ครั้งที่ 11 ให้นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 10 ทุนๆ ละ 1,000.- บาท โดยได้รับความ
อนุเคราะห์ทุนจาก ทวีกิจซุปเปอร ์เซ็นเตอร์   

2. วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายประเสริฐ เลากลาง รองนายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย  
เป็นตัวแทนนายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การดำเนิน
โครงการสถานศึกษาปลอดภัยและโครงการพาน้องกลับมาเรียน เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พื้นฐาน ณ ห้องประชุมประโคนชัย  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 

โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 2 กับนายอำเภอประโคนชัย, ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรประโคนชัย, ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ประโคนชัย, สาธารณสุขอำเภอประโคนชัย, นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย, ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอประโคนชัย  และหน่วยกูภ้ัยมูลนิธิบ้านสองเมือง 

3. สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ได้จ่ายเงินกู้ให้แก่เทศบาลตำบลประโคนชัย 
จำนวน ๙ งวด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๗๑๙,๐๐๐.- บาท ตามสัญญากู้เงิน เลขที่ ๑๑๘๓/๑๙๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ 
๒๖ กันยายน ๒๕๕๕  เพ่ือนำไปดำเนินโครงการต่างๆ รวม ๓ โครงการ  ดังนี้ 

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

 ๒) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลประโคนชัย 
วงเงนิ  ๖,๑๒๐,๐๐๐.- บาท  (สัญญาเลขท่ี ๒/๒๕๕๖) 

 ๓) โครงการก่อสร้างอาคารหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลประโคนชัย 
วงเงิน  ๙,๔๐๐,๐๐๐.- บาท  (สัญญาเลขที ่๔/๒๕๕๖) 

คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี กำหนดส่งใช้คืนภายในกำหนด ๑๐ ปี ผ่อนชำระปีละครั้ง
ภายในวันที ่๓๐ กันยายนของทุกปี  ซึ่งเทศบาลตำบลประโคนชัยไดช้ำระหนี้เงินกูไ้ปแล้ว ดังนี้ 

งวดที ่๑  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  จำนวนเงิน  ๒,๐๗๗,๒๐๗.๔๑ บาท  
           แยกเป็น  ต้นเงิน  ๑,๕๔๕,๖๓๗.๔๑  บาท  และดอกเบีย้  ๕๓๑,๕๗๐.- บาท 
งวดที่ ๒  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  จำนวนเงิน  ๒,๐๗๗,๒๐๗.๔๑ บาท  

  แยกเป็น  ต้นเงิน  ๑,๕๙๒,๐๐๖.๕๓  บาท  และดอกเบีย้  ๔๘๕,๒๐๐.๘๘ บาท 
งวดที่ 3  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  จำนวนเงิน  ๒,๐๗๗,๒๐๗.๔๑ บาท  

  แยกเปน็  ต้นเงิน  ๑,639,76๖.7๓  บาท  และดอกเบี้ย  ๔37,44๐.6๘ บาท 
งวดที่ 4  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  จำนวนเงิน  ๒,๐๗๗,๒๐๗.๔๑ บาท  

  แยกเป็น  ต้นเงิน  ๑,688,959.7๓  บาท  และดอกเบีย้  388,๒47.6๘ บาท 
งวดที่ 5  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  จำนวนเงิน  ๒,๐๗๗,๒๐๗.๔๑ บาท  

  แยกเปน็  ต้นเงิน  ๑,739,628.52  บาท  และดอกเบี้ย  337,578.๘9 บาท 
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งวดที่ 6  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 จำนวนเงิน  ๒,๐๗๗,๒๐๗.๔๑ บาท  
  แยกเป็น  ต้นเงิน  1,791,817.38  บาท  และดอกเบีย้  285,390.03 บาท 

งวดที่ 7  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 จำนวนเงิน  ๒,๐๗๗,๒๐๗.๔๑ บาท  
  แยกเปน็  ต้นเงิน  1,859,399.09  บาท  และดอกเบีย้  193,029.59 บาท 

งวดที ่8  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 จำนวนเงิน  ๒,๐๗๗,๒๐๗.๔๑ บาท  
  แยกเปน็  ต้นเงิน  1,915,365.50  บาท  และดอกเบีย้  117,235.69  บาท 

4. วันที่ 9 กันยายน 2565 โรงเรียนเทศบาลตำบลประโคนชัย ได้ดำเนินโครงการทัศนศึกษา
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง จากแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ โดยนำนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่6 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ณ   
สวนสัตว์นครราชสีมา 

 
  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. เนื่องจากพบลูกหนี้ค้างชำระจำนวนมาก กองการประปาจึงเปลี่ยนการแจ้งเตือนชำระค่า
น้ำประปา จากแจ้งด้วยการส่งหนังสือเป็นการแจ้งในใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา และการค้างชำระจากเวลา 3 เดือน 
ลดเหลือเวลา 2 เดือน  โดยเริ่มตัง้แตว่ันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป 

2. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย มอบใบประกาศ
ประปาสะอาดผ่านมาตรฐานให้แก่เทศบาลตำบลประโคนชัย ณ โรงแรมแคนทารี อำเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 

3. วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ มาศึกษาดูงานการ
ประปาเทศบาลตำบลประโคนชัย เพ่ือนำไปแก้ไขปัญหาและปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาของเทศบาลตำบล
โนนสุวรรณให้สามารถบริการประชาชนที่เพ่ิมข้ึนไดเ้ต็มประสิทธิภาพ 

4. ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เก็บตัวอย่าง
น้ำประปาผิวดินเพ่ือส่งตรวจวิเคราะห์ที่ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์
คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 ภายใต้กิจกรรมยกระดับการจัดการคุณภาพน้ำประปาหมู่บา้น
ผ่านการรับรองประปาดื่มได้ โดยต้นท่อเก็บจากระบบประปาเทศบาลตำบลประโคนชัย และปลายท่อเก็บจาก
บ้านเลขที่ 142 หมู่ที ่1 ตำบลประโคนชัย 

ผลการตรวจพบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ของกรมอนามัย ทั้ง 21 
พารามิเตอร์ (สี ความขุ่น ความเป็นกรดและด่าง ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ความกระด้าง ซัลเฟต คลอไรด์     
ไนเตรท ฟลูออไรด์ ไนไตรท์ เหล็ก แมงกานีส ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว โครเมียมรวม แคดเมียม สารหนู ปรอท  
โคลิฟอร์มแบคทีเรยี และอีโคไล) 
 
  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลประโคนชัยรับการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
ระดับประเทศ ประจำปี 2564 เพ่ือพิจารณาผลงานเชิงประจักษ์จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบ
การประชุมทางไกล (Video Conference) โดย Application Zoom Cloud Meeting โดยได้รับความร่วมมือ
จากภาคีเครือข่ายต่างๆ ได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนวัดแจ้ง , คณะกรรมการวัดกลาง/วัดแจ้ง , 
ผู้ใหญ่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน/ อสม. หมูท่ี่ 1 หมูท่ี่ 3 , โรงเรียนปันสุขเทศบาลตำบลประโคนชัย , ชมรมกลิ่น
เทียนวัดแจ้ง  และกลุม่รไีซเคิลขยะวัดแจ้ง 
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  และวันที่ 20 ธันวาคม 2564 กรมส่งเสรมิคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ประกาศผลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2564 ให้เทศบาล
ตำบลประโคนชัยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งการประเมินแบ่งรางวัลเป็น 2 
ประเภท คือ รางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน และรางวัลเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน มีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่รับการประเมินทั้งสิ้น 47 แห่ง แยกเป็น เทศบาลนคร 4 แห่ง เทศบาลเมือง 11 แห่ง และเทศบาล
ตำบล 32 แห่ง  
  2. วันที่ 7 ธันวาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบป้าย “ส่งอาลัย ไร้มลพิษ” 
ให้แก่วัดในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย  เพ่ือรณรงค์งดพวงหรีดดอกไม้สดลดขยะรักษาสิ่งแวดล้อม  
  3. เทศบาลตำบลประโคนชัย จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับเทศบาลตำบลโคกม้า เทศบาลตำบล
เขาคอก เทศบาลตำบลพลับพลาชัย องค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ 
และองค์การบริหารส่วนตำบลปังกู ในการจ้างเหมาไถฝังกลบขยะมูลฝอยบริเวณที่ทิ้งขยะที่สาธารณะประโยชน์
โคกกรวด ตำบลปังกู  ซ่ึงค่าใช้จ่ายในการจา้งเหมาไถฝังกลบรวมทั้งสิ้น  433,230.- บาท  แยกเป็น  
   ครัง้ที ่๑  วันที่ 8 - 16 พ.ย. 2564   งบประมาณ  68,850.- บาท 
   ครัง้ที่ ๒  วันที่ 28 ก.พ. - 9 มี.ค. 2565 งบประมาณ  69,000.- บาท 
   ครัง้ที ่3  วันที่ 27 เม.ย. - 5 พ.ค. 2565 งบประมาณ  69,120.- บาท 
   ครั้งที ่4  วันที ่2 - 10 มิ.ย. 2565  งบประมาณ  73,440.- บาท 
   ครั้งที่ 5  วันที ่6 - 14 ก.ค. 2565   งบประมาณ  76,410.- บาท 
   ครั้งที่ 6  วันที่ 11 - 19 ส.ค. 2565   งบประมาณ  76,410.- บาท 
  4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เพ่ือ
สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมและลดปริมาณขยะในชุมชน รวมทั้งเพ่ิมรายได้ให้แก่
ครอบครัว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ได้ตั้งจุดรับซื้อขยะจาก 16 ชุมชน ณ วัดแจ้ง มีปริมาณขยะที่รับซื้อ
ดังนี้ 

วัน เดือน ปี ปริมาณขยะ (กก.) 
22 ธ.ค. 2564 743 
9 ม.ิย. 2565 311 

17 ส.ค. 2565 584 
 

5. เทศบาลตำบลประโคนชัยได้รับการรับรองคุณภาพระบบบริการ (EHA : Environmental 
Health Accreditation)  จากกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  จำนวน 3 ด้าน  ดังนี้ 

 1) EHA 9001 : 2020  ด้านการออกข้อกำหนดของท้องถิน่ 
 2) EHA 2001 : 2021  ด้านการจัดการคุณภาพน้ำประปา (ผลิตโดย อปท.)   

   3) EHA 7000 : 2021  ด้านการจัดการกิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ   
 

  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณสุข 
1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกให้บริการฉีดพ่นน้ำยาเคมีป้องกันยุงลายพาหะนำโรค

ไข้เลอืดออกในชุมชนและโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย  แบง่เปน็ 4 ช่วง ดังนี้   
   ช่วงที่ 1  วันที ่๑3 - 17 ธันวาคม ๒๕64    ช่วงที่ 2  วันที ่21 - 25 มีนาคม ๒๕๖5 
   ช่วงที่ 3  วันที ่13 - 17 มิถุนายน 2565    ช่วงที ่4  วันที ่19 - 23 กันยายน 2565 
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2. เทศบาลตำบลประโคนชัยได้รับป้ายรับรองมาตรฐาน “ตลาดนัดน่าซื้อ (Temporary 
Market” จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2565 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้ดำเนินการตรวจ
ประเมินตลาดนัด จำนวน 24 ร้าน และผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งสิ้น จำนวน 22 ร้าน ตามตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของ
ตำบลอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก ข้อ 5 อำเภอมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภาพ (Clean Food Good Taste : CFGT , Temporary Market , Thai Stop COVID Plus) ข้อย่อย 
5.5 มีตลาดนัดน่าซ้ือ (Temporary Market) ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป จำนวน 1 แห่ง 

3. กองทนุหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลประโคนชัย มีรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
ดังนี้ 

   - คงเหลือจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64     475,676.03  บาท  
   - งบจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 406,260.-  บาท 
   - งบจากเทศบาลตำบลประโคนชัย  240,000.-  บาท 
   - ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร           1,754.37  บาท 
   - เงินรายได้อ่ืนๆ        5,000.-  บาท 
   รวมเป็นเงินทัง้สิ้น     653,014.37  บาท  
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลประโคนชัยได้นำเงินไปดำเนินโครงการ/กิจกรรม

ต่างๆ ดังนี้ 
ลำดับ 

ที ่
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

อนุมัติ 
เบิกจ่าย ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

ประเภทที ่๑  สนับสนุนและส่งเสรมิการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบรกิารหรือหน่วยงานสาธารณสุข 
ในพ้ืนที่ 

๑. โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการ
เดก็ก่อนวัยเรียน 

35,485.- 8,240.- ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ 

2. โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ 16,825.- 9,625.- ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ 
3. โครงการเยี่ยมบ้านแม่และเดก็แรกเกิด 9,300.- 9,300.- ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ 
4. โครงการเยี่ยมบ้านผู้สงูอายุ ผู้พกิาร และผู้ปว่ย

ติดเตียงในชุมชน 
9,900.- 9,855.- ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ 

5. โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงห่างไกลโรคเรื้อรัง 15,540.- 14,740.- ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ 
รวมประเภทท่ี 1 87,050.- 51,760.-  

ประเภทท่ี ๒  สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรอืหน่วยงานอืน่ในพ้ืนที่ 
1. โครงการสุขภาพดีด้วยแอโรบิค (หนองระแซซนั) 43,500.- - ชมรมแอโรบิคเทศบาล

ตำบลประโคนชัย 
2. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยแอโรบิค  

(แสงสมชัย) 
47,400.- 47,400.- คณะกรรมการชุมชน

อำนวยกิจ 
3. โครงการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมกลุ่มเสี่ยงและ 

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
20,450.- 20,450.- อสม.ทต.ประโคนชัย 

4. โครงการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ สามเณร โดย
ทีมอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด 

7,000.- 7,000.- อสม.ทต.ประโคนชัย 

5. โครงการเสริมวัย ใส่ใจผู้สูงอายุชุมชนวัดแจ้ง 14,050.- - กองทุนแม่ของแผ่นดิน 
6. โครงการเสริมวัย ใส่ใจผู้สูงอายุชุมชนวัดโคน 17,175.- - ชุมชนหนองกกเหนือ 
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ลำดับ 
ที ่

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
อนุมัติ 

เบิกจ่าย ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

7. โครงการปันสุขผู้สูงวัย ส่งเสริมสุขภาพกาย-ใจ ให้
แข็งแรง  

36,300.- 36,300.- รร.ปันสุขผู้สูงอายุเทศบาล
ตำบลประโคนชัย 

8. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ 
ไม่พึงประสงค์ในวัยเรียน 

9,300.- - รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 

9. โครงการผู้นำเด็กและเยาวชนด้านการสร้างเสริม
สุขภาพ 

6,800.- - รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 

10. โครงการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในโรงเรียน 

8,300.- - รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ ์

11. โครงการเรียนรู้อย่างปลอดภัยด้วยเครื่องหมาย
จราจร 

11,500.- - รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 

12. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

53,000.- 53,000.- รร.ประโคนชัยพทิยาคม 

13. โครงการอย.น้อย ใส่ใจสุขภาพ 9,945.- 9,945.- รร.วัดแจ้งฯ 
14. โครงการปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจร 25,550.- - รร.ประโคนชัยวทิยา 
15. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา 
12,550.- - รร.ประโคนชัยวทิยา 

16. โครงการความปลอดภัย วัยเรียน วัยใส ห่วงใย
สุขภาพ 

12,550.- - รร.ประโคนชัยวทิยา 

17. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ด้วยการเต้นลีลาศสร้างชีวิตให้มีสุข 

21,350.- - ชมรมข้าราชการบำเหน็จ
บำนาญประโคนชัย 

รวมประเภทที ่2 356,720.- 174,095.-  
ประเภทท่ี ๓ สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศนูย์พฒันาเด็กเล็ก หรือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ และคนพิการในชุมชน 

1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็ก
ก่อนวัยเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบล 

10,810.- - ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ 

2. โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน เด็ก
ก่อนวัยเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลประโคนชัย 

12,475.- 11,275.- ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ 

รวมประเภทท่ี 3 23,285.- 11,275.-  
ประเภทที ่๔  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุน 

1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจดัการกองทนุ 35,000.- 22,336.- คณะกรรมการกองทุน 
2. โครงการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุน 65,050.- 56,437.- คณะกรรมการกองทุน 
3. โครงการจัดทำแผนงานโครงการกองทุนหลัก 

ประกันสุขภาพเทศบาลตำบลประโคนชัย 
4,375.- 4,375.- คณะกรรมการกองทุน 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและ 
อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 

70,000.- - คณะกรรมการกองทุน 

รวมประเภทท่ี 4 174,425.- 83,148.-  
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ลำดับ 
ที ่

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
อนุมัติ 

เบิกจ่าย ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

ประเภทที ่๕  สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่ 
1. โครงการแก้ไขปัญหาโรคระบาดและภัยพิบัติ

ในพื้นที ่
480,956.03 83,892.- คณะกรรมการกองทุน 

รวมประเภทท่ี 5 480,956.03 83,892.-  
รวมทุกประเภท 1,122,436.03 404,170.-  

 
4. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 กองสาธารณสุขเทศบาลฯ ออกตรวจเอกสารและมอบ

สติ๊กเกอร์ร้านนี้ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการจังหวัดบุรีรัมย์ 
ให้แก่ผู้ประกอบการในตลาดสด ตลาดไนท์ และรา้นจำหน่ายอาหาร 

5. เทศบาลตำบลประโคนชัยมอบถุงยังชีพให้แก่ครอบครัวผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่กักตัว
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนเบือ้งต้น  ดังนี้ 

เดือน จำนวนผู้ติดเชื้อ (ราย) จำนวนผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (ครอบครัว) 
มกราคม 2565 8 21 

กุมภาพันธ์ 2565 52 25 
มีนาคม 2565 328 164 
เมษายน 2565 539 281 

พฤษภาคม 2565 109 53 
รวม 1,036 544 

 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

1. คณะกรรมการจัดหาประโยชน์เทศบาลตำบลประโคนชัยมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบ 
การค้า ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รอบที่ 3 โดย
กำหนดให้งดเก็บค่าเช่าแผงตลาดสดเทศบาลตำบลประโคนชัย งดเก็บค่าวางของขายในตลาดสดภาคเช้าและ
ตลาดไนท์ งดเก็บค่าเช่าบริการส้วมสาธารณะในตลาดสดเทศบาลตำบลประโคนชัย เป็นเวลา 1 เดือน ต้ังแต่วันที่ 
1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

2. วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุกฤตา ปุณยอุปพัทธ์ อาจารย์ประจำสาขา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตสุรินทร์ พร้อมคณะ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชมรมกุ้งจ่อมกระยาสารทตามโครงการศึกษากลไกการพัฒนา
เครือข่ายวิจัยเพ่ือสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ท้องถิ่น ในประเด็นการนำจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์
รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Law) 
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
  1. วันที่  3 พฤศจิกายน 2564 กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลประโคนชัย ร่วมกับ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ และกิ่งกาชาดอำเภอประโคนชัย ลงพ้ืนที่สอบ
ข้อเท็จจริงผู้ที่ร้องขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 จำนวน 3 ราย กรณีมีรายได้น้อย
ไมเ่พียงพอต่อการยงัชีพ 
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2. กองสวัสดิการสังคมได้นำเงินของกลุ่มฌาปนกิจกองทุนเพ่ือนช่วยเพ่ือนเทศบาลตำบล    
ประโคนชัย มอบให้แก่ครอบครัวของสมาชิกที่เสียชีวิตไปใช้ในการจัดการศพ จำนวน 45 ศพ โดยเรียกเก็บเงิน
จากสมาชกิศพละ  ๒๐.- บาท  ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ได้มอบเงินไปแล้ว ดังนี้ 

เดือน จำนวนศพ 
ของสมาชิก 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

เดือน จำนวนศพ 
ของสมาชิก 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

ต.ค. ๒๕64 3 70,440.- เม.ย. 2565 3 70,920.- 
พ.ย. ๒๕64 5 120,500.- พ.ค. 2565 6 141,240.- 
ธ.ค. ๒๕64 2 48,060.- มิ.ย. 2565 3 71,380.- 
ม.ค. ๒๕๖5 5 119,700.- ก.ค. 2565 2 47,520.- 
ก.พ. ๒๕๖5 3 71,580.- ส.ค. 2565 2 47,400.- 
มี.ค. ๒๕๖5 6 142,540.- ก.ย. 2565 5 118,100.- 

 

ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มฌาปนกิจกองทุนเพ่ือนช่วยเพ่ือนเทศบาลตำบลประโคนชัย รวมทั้งสิ้น 
1,171 คน  (ณ 30 กันยายน 2565) 

3. กองสวัสดิการสังคมส่งมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือให้กับคนพิการทางการเห็นที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งได้รับการพิจารณาจากสมาคม
คนตาบอดไทย  จำนวน 4 ราย  ได้แก่ 

1) นายวิศิษฐ  พวงไพบูลย์   ชุมชนวัดโคนคุม้ระเนียด 
2) นายสุรพล  วันประโคน ชุมชนวัดแจ้งคุม้รุง่สุริยา 
3) นายสงัด  ศิลาชัย   ชุมชนหนองกกเหนือ 
4) นางสงกรานต์  เสาวโค  ชุมชนหนองกกเหนือ 

4. กองสวัสดิการสังคมได้รับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามโครงการ
สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 โดยมีผู้สูงอายุที่มีอายุ ๕๙ ปี และจะ
มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน ๒๕๖6 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน ๒๕๐6) ที่มีความ
ประสงค์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ ๒๕๖6 (๑ ตุลาคม ๒๕๖5 เป็นต้นไป) มาลงทะเบียนรวม  
ทั้งสิ้น 87 คน  แยกเป็น  ช่วงอายุ ๖๐ - ๖๙ ปี  จำนวน 86 คน  ช่วงอายุ 8๐ - 8๙ ปี  จำนวน 1 คน 
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

1. วันที่ 18 - 27 ตุลาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมกองช่าง ลงพ้ืนที่
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณชุมชนวัดแจ้งและหมู่บ้านสุขเกษมซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และระดมกำลัง
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลประโคนชัยบรรจุกระสอบทรายเพ่ือส่งมอบให้ประชาชนนำไปป้องกันน้ำไหลเข้าบ้าน 
นอกจากนี้ยังได้จ้างเหมารถแบคโฮขุดเปิดทางน้ำบริเวณข้าง Mini BigC และข้างทวีกจิประโคนชัย สาขา 2 ใหน้้ำ
ทีท่่วมสามารถระบายไดเ้ร็วยิ่งขึน้ 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Tran 
sparency Assessment : ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาล
ตำบลประโคนชัยผ่านการประเมินระดับสูงที่สุด 1 ใน 3 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วย
คะแนน 97.71 อยู่ในระดับ AA  แยกเป็น 

 การรับรู้ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายใน IIT    ผลการประเมิน  98  คะแนน 
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 การรับรู้ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก EIT  ผลการประเมิน  93.48  คะแนน 
 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT    ผลการประเมิน  100  คะแนน 
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านเกณฑ์ 102 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 

48.57  และไม่ผ่านเกณฑ์ 108 หน่วยงาน  คิดเป็นร้อยละ 51.43 
3. การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assess 

ment : LPA) ประจำปี 2565 ในด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการ
บริหารงานการเงินและการคลัง ด้านการบริการสาธารณะ และด้านธรรมาภิบาล ตามแบบที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกำหนด  ผลการประเมินเทศบาลตำบลประโคนชัยไดค้ะแนนรวม  92.09  คะแนน  

4. งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และ
หมดความจำเป็นใช้งานในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5 ประเภท รวม 33 รายการ ดังนี้ 

 1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีช่ำรุด  จำนวน 2 คัน 
 2) ครุภัณฑ์สำนักงานทีช่ำรุด  จำนวน 12 รายการ 
 3) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่ชำรุด  จำนวน 4 รายการ 
 4) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ชำรุด  จำนวน 13 รายการ 
 5) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่ชำรุด  จำนวน 2 รายการ 
โดยกำหนดดูพัสดุที่จะขายทอดตลาด ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 - 11.00 น. 

กำหนดยื่นเอกสารประมูล ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 - 10.30 น. และคณะกรรมการ
ดำเนินการขายทอดตลาดทำการเปิดซองเอกสารประมลู  เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป 

5. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 
- วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564  การป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยให้กับพนักงาน

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาประโคนชัย 
- วันที่ 17 มิถุนายน 2565  การป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยให้กับพนักงานองค์การ

บริหารส่วนตำบลไพศาล 
- วันที่ 22 กรกฎาคม 2565  การป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยให้กับผู้ปกครองและ

นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเก็ม 
6. วันที่ 10 ธันวาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและ

อพยพหนีไฟกับบริษัท โตโยต้าพนมรุ้ง จำกัด และวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ร่วมฝึกซ้อมกับการไฟฟ้าส่วน
ภูมภิาคอำเภอประโคนชัย 

7. วันที่ 5 เมษายน 2565 ร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ องค์การ
บริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ 
  8. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลประโคนชัย ออกระงับเหตุเพลิงไหมด้ังนี้ 
   - วันที่ 13 มกราคม 2565 ร่วมระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านประชาชนใกล้บ่อทิ้งขยะ ใน
พ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลปังกู 
   - วันที่ 16 มกราคม 2565 ร่วมระงับเหตุเพลิงไหม้กองฟางใกล้บ้านประชาชน ในพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 
   -วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ร่วมระงับเหตุเพลิงไหม้โรงอบยางพาราของบริษัท 
นอร์ทอีส ในพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ 
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   -วันที่ 15 มีนาคม 2565 ร่วมระงบัเหตุเพลิงไหมค้อกเลี้ยงสัตว์ ในพ้ืนทีอ่งค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านไทร 
   -วันที่ 17 เมษายน 2565 รว่มระงับเหตุเพลิงไหม้สวนยูคาใกล้บ้านประชาชน ในพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 
   -วันที่ 23 เมษายน 2565 ร่วมระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านประชาชน ในพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลจรเข้มาก 
   -วันที่ 25 เมษายน 2565 ร่วมระงับเหตุเพลิงไหม้รถบรรทุก 6 ล้อ บริเวณสถานี
บริการน้ำมัน PT ทางไปอำเภอนางรอง 
   -วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ร่วมระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านประชาชน ในพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 
   -วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ระงับเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ข้างสถานตรวจสภาพรถ
โกญจนาท  และระงบัเหตุเพลิงไหม้รถยนต์หน้าโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 
   -วันที ่1 สิงหาคม 2565 ระงับเหตุเพลิงไหมม้ิเตอร์ไฟฟ้าบริเวณชุมชนวัดจำปา 
   -วันที ่18 สิงหาคม 2565 ร่วมระงบัเหตุเพลิงไหม้บ้านบริเวณหมู่บ้านธาดา2 ในพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย 
   -วันที่ 28 กันยายน 2565 ระงับเหตุเพลิงไหม้มิเตอร์ไฟฟ้าบริเวณชุมชนวัดโคนคุ้ม
อำปึล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  3 
การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 
  การประเมินผลเป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงาน เพราะผลที่ได้จากการประเมินถือ
เป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินงานต่อไป 
ซึ่งข้ึน อยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน  

การประเมินผลการดำเนินงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานโครงการที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติ
หรอืไม่อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานโครงการที่ได้ดำเนินงานไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จ
ตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ นอกจากนี้ การประเมินผลการดำเนินงานยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า
และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์  โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย 
เชื่อถือได ้
  แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้
ถึงผลการดำเนินงานที่ เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “การ
ประเมินผล” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตาม
เป้าหมายหรือไมอ่ย่างไร 
 

กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ส่วนราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ โรงเรียน คณะกรรมการชุมชน อสม. และ
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย  จำนวน  ๑,๐๐๐  คน  (ได้รับแบบประเมินกลับ  557  คน)  
 

วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลประโคนชัย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ใช้วิธีการตอบแบบสอบถาม ตามแบบประเมินของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  แล้วใหก้ลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

เครื่องมือทีใ่ช้ในการประเมินผลแผนพัฒนา 
การรายงานจะใช้แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยใช้แบบ

ที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และแบบที่ 
๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ  และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ 
ครั้ง  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
๑. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ โดย

ใช้การวิเคราะห์ข้อมลูด้วยค่าสถิติเชิงพรรณนา  ได้แก่  ความถ่ี (f)  และร้อยละ (%) 
  ๒. การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินที่มีต่อการดำเนินงานของเทศบาล
ตำบลประโคนชัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  แยกเปน็ ๗ ยุทธศาสตร์ ๙ ประเด็น โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมลู 

 

การตีความหมายของข้อมูล 
๑. ข้อมูลที่เป็นจำนวนร้อยละ 
๒. ค่าเฉลี่ย  มีความหมายดังนี้ 
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 -ค่าเฉลี่ย ๐.๐๐ - ๑.๐๐  หมายความว่า  ไมพ่อใจ 
 -ค่าเฉลี่ย ๑.๐๑ - ๒.๐๐  หมายความว่า  พอใจ 
 -ค่าเฉลี่ย ๒.๐๐ - ๓.๐๐  หมายความว่า  พอใจมาก 
๓. ค่าเบี่ยงเบน (S.D.)  มีความหมายดังนี้ 
 -ถ้า S.D. อยู่ระหว่าง ๐.๐๐-๑.๕๐  หมายความว่า  มีระดับความพึงพอใจสอดคล้องกนั 
 -ถ้า S.D. อยู่ระหว่าง ๑.๕๑-๓.๐๐  หมายความว่า  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกนั 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป  แสดงเปน็คา่ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมนิ 
ตารางที่ ๑  แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามเพศ 

เพศ จำนวน รอ้ยละ 
ชาย 231 41.50 
หญิง 326 58.50 
รวม ๕57 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 326 คน คิดเป็นร้อยละ    
58.50  เป็นเพศชาย  จำนวน  231  คน  คดิเป็นร้อยละ 41.50 
 

ตารางท่ี ๒  แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามอายุ 
อายุ จำนวน ร้อยละ 

ต่ำกว่า ๒๐ ปี 55 9.90 
๒๐ - ๓๐ ป ี 60 10.80 
๓๑ - ๔๐ ป ี 92 16.50 
๔๑ - ๕๐ ป ี 108 19.40 
๕๑ - ๖๐ ป ี 122 21.90 

มากกว่า  ๖๐  ปี 120 21.50 
รวม 557 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๒ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ ๕๑ - ๖๐ ปี จำนวน ๑22 คน คิดเป็นร้อย
ละ ๒1.90 รองลงมาอายุมากกว่า 60 ปี จำนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 21.50 , อายุ 4๑ - 5๐ ปี จำนวน 
๑08 คน คิดเป็นร้อยละ 19.40 , อายุ ๓๑ - ๔๐ ปี จำนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ ๑6.50 , อายุ  ๒๐ - ๓๐ 
ปี จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 10.80  และอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 9.90 
ตามลำดับ 
 

ตารางท่ี ๓  แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามการศึกษา 
การศึกษา จำนวน ร้อยละ 

ระดบัประถมศึกษา 151 27.10 
ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 196 35.20 
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 33 5.90 

ระดับปริญญาตรี 133 23.90 
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี 24 4.30 
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การศึกษา จำนวน ร้อยละ 
อ่ืนๆ (ไม่ได้เรียน) 20 3.60 

รวม ๕57 ๑๐๐ 
  จากตารางที่ ๓ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
จำนวน ๑96 คน คิดเป็นร้อยละ 35.20 รองลงมาระดับประถมศึกษา จำนวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.10 , ระดับปริญญาตรี จำนวน ๑33 คน คิดเป็นร้อยละ 23.90 , ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน 
33 คน คิดเป็นร้อยละ 5.90 , ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 4.30 และอ่ืนๆ (ไม่ได้
เรียน) จำนวน 20 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.60 ตามลำดับ 
 

ตารางท่ี ๔  แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามอาชีพหลัก 
อาชีพหลัก จำนวน ร้อยละ 
รบัราชการ   100 18.00 

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 19 3.40 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 133 23.90 

รับจ้าง 119 21.40 
นักเรยีน/นักศึกษา 58 10.40 

เกษตรกร 79 14.20 
อ่ืนๆ (แม่บ้าน/ขา้ราชการบำนาญ) 49 8.80 

รวม ๕57 ๑๐๐ 
  จากตารางที่ ๔  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 133 คน 
คิดเป็นร้อยละ 23.90 รองลงมาอาชีพรับจ้าง จำนวน ๑19 คน คิดเป็นร้อยละ 21.40 , อาชีพรับราชการ 
จำนวน ๑00 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 , อาชีพเกษตรกร จำนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 14.20 , นักเรียน/
นักศึกษา จำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 10.40 , อ่ืนๆ (แม่บ้าน/ข้าราชการบำนาญ) จำนวน 49 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.80 และเอกชน/รัฐวิสาหกิจ  จำนวน 19 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.40 ตามลำดับ 
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ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เทศบาลตำบลประโคนชัย 
๒. วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน    1  พฤศจิกายน  ๒๕๖5 
 

ส่วนที ่๒  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  พ.ศ.  ๒๕๖5 
๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ไดป้ฏิบัติ  

 
ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ 
จำนวนโครงการที่ 
ปรากฏอยูใ่นแผน 

จำนวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบตัิ 

๑) ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

32 20 

๒) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 26 5 
๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12 4 
๔) ด้านสาธารณสุข 9 5 
๕) ดา้นเศรษฐกิจ 4 1 
๖) ด้านสังคม ๑4 10 
๗) ด้านการเมืองการบริหาร 18 6 
ครุภัณฑ์ 16 3 

รวม 131 54 
 

  เมื่อเปรียบเทียบจำนวนโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (รวมฉบับแก้ไข/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง) กับโครงการที่ปฏิบัติจริงซึ่งได้เบิกจ่าย
แล้ว ปรากฏว่าเทศบาลตำบลประโคนชัยสามารถดำเนินการได้ร้อยละ 41.22 สาเหตุที่จำนวนโครงการที่ปฏิบัติ
จริงน้อยกว่าจำนวนโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เนื่องจาก
งบประมาณของเทศบาลตำบลประโคนชัยมีจำกัดทำให้ไม่สามารถนำโครงการในแผนไปบรรจุในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายได้ทั้งหมด ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โค
วิด-19) และมีโครงการที่กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วและยังไม่ได้ก่อ
หนี้ผูกพัน  จึงไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนฯ ทีก่ำหนด 
 

ส่วนที่ ๓  ผลการดำเนินงาน 
๔. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  

 
ประเด็น 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในโครงการ/กิจกรรม 

184 33.0 360 64.6 13 2.3 

 
 

แบบที ่๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์
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ประเด็น 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

170 30.5 377 67.7 10 1.8 

๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

169 30.3 362 65.0 26 4.7 

๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

169 30.3 369 66.2 19 3.4 

๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ
การดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

148 26.6 385 69.1 24 4.3 

๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
กำหนด 

152 27.3 379 68.0 26 4.7 

๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไป 
สู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

169 30.3 370 66.4 18 3.2 

๘) การแก้ไขปญัหา และการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 

151 27.10 383 68.8 23 4.1 

๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการ
ดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

149 26.8 389 69.8 19 3.4 

รวมเฉลี่ย 162 29.1 375 67.3 20 3.6 
 

  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม ซึ่งได้จากการใช้แบบที่ ๓/๒ 
สอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จากผลการสำรวจ สัดส่วนของประชาชนที่พอใจมาก จำนวน 
162 คน คิดเป็นร้อยละ 29.1 , พอใจ จำนวน 375 คน คิดเป็นรอ้ยละ 67.3 และไม่พอใจ จำนวน 20 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.6  แสดงว่าเทศบาลตำบลประโคนชัยดำเนินงานไดบ้รรลุตามเป้าหมายที่กำหนดในระดับปานกลาง 
 
๕. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  พิจารณาจากคะแนนความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนในเขต
เทศบาลโดยใช้แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพอใจผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วน
ยุทธศาสตร์ต่างๆ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เลือกประเมินความพึงพอใจผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้าน
สาธารณสุข จำนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 28.19 รองลงมาคือยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 27.65 , ยุทธศาสตร์ด้านสังคม 
จำนวน 86 คน คิดเป็น   ร้อยละ 15.44 , ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 9.87 , 
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 9.51 , ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 5.03 และยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร จำนวน 24 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 4.31 ตามลำดับ  แยกตามยุทธศาสตร์สรุปได้ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ จำนวน ร้อยละ 
1) ด้านสาธารณสุข 157 28.19 
2) ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

154 27.65 

3) ด้านสังคม 86 15.44 
4) ด้านเศรษฐกจิ 55 9.87 
5) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 53 9.51 
6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28 5.03 
7) ด้านการเมืองการบริหาร 24 4.31 

รวม 557 ๑๐๐ 
 

หากให้คะแนนเต็มข้อละ ๑๐  คะแนน  ประชาชนได้ให้คะแนนความพึงพอใจต่อผลการ
ดำเนินงานของเทศบาลตำบลประโคนชัยในการพัฒนาแยกตามยุทธศาสตร์ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  จำนวน  157  คน 
 

                        จำนวนคน 
 

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

1 1 - 1 7 5 14 58 40 30 

๒) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

- 1 - 2 7 3 22 49 45 28 

๓) มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

1 1 1 1 5 6 29 46 43 24 

๔) มีการรายงานผลการดำเนนิงานของ
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

- 1 - 3 4 7 25 45 46 26 

๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ
การดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

2 - 1 1 5 9 23 41 43 32 

๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
กำหนด 

- 2 1 2 10 5 18 48 41 30 

๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไป 
สู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

- 1 1 1 8 5 23 50 34 34 

๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 

- 1 1 2 4 7 26 51 33 32 

๙) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการ
ดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

- - 1 2 6 6 21 53 36 32 
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2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

จำนวน  154  คน 

 
                        จำนวนคน 

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

1 - - 3 9 14 27 41 33 26 

๒) มกีารประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

1 - 1 1 10 14 27 45 32 23 

๓) มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

1 1 1 2 6 16 28 38 38 23 

๔) มีการรายงานผลการดำเนนิงานของ
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

1 1 3 1 7 18 29 33 38 23 

๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ
การดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

1 1 1 - 15 12 37 28 37 22 

๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
กำหนด 

1 - 2 2 12 12 30 31 34 30 

๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไป 
สู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

1 - 1 3 10 10 22 41 37 29 

๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 

1 - - 5 10 16 20 45 26 31 

๙) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการ
ดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

1 1 - 1 5 19 23 38 36 30 

 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  จำนวน  86  คน 

 
                        จำนวนคน 

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

- - - 1 7 2 8 32 17 19 

๒) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

- - - 1 6 4 12 29 14 20 

๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

- - - - 8 3 7 30 18 20 

๔) มกีารรายงานผลการดำเนนิงานของ
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

- - - 1 6 5 13 32 10 19 
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                        จำนวนคน 
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คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ
การดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

- - 1 2 8 4 13 27 15 16 

๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
กำหนด 

- - - 1 6 3 12 29 20 15 

๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไป 
สู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

- - - 1 5 3 14 28 14 21 

๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 

- - - 2 3 3 16 26 12 24 

๙) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการ
ดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

- - - 2 5 3 12 28 13 23 

 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  จำนวน  55  คน 

 
                        จำนวนคน 

 
     ประเด็น 
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คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน 
๑) มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม
ในโครงการ/กิจกรรม 

- - 1 2 10 2 8 17 10 5 

๒) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

- - 1 2 9 3 6 19 10 5 

๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

- - 1 1 9 5 10 15 10 4 

๔) มีการรายงานผลการดำเนนิงานของ
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

- - 1 1 8 5 8 15 12 5 

๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ
การดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

- 1 1 1 7 4 5 21 10 5 

๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
กำหนด 

- 1 2 2 8 4 8 17 12 1 

๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไป 
สู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

- 1 1 1 9 3 8 14 11 7 

๘) การแกไ้ขปัญหา และการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 

- 1 2 2 10 3 4 20 8 5 

๙) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการ
ดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

- - 1 1 11 2 10 15 8 7 
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5) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จำนวน  53  คน 

 
                        จำนวนคน 

 
     ประเด็น 
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คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน 
๑) มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในโครงการ/กิจกรรม 

- - - - 4 2 9 14 18 6 

๒) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

- - - - 2 3 5 17 17 9 

๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

- - - - 2 4 9 16 10 12 

๔) มกีารรายงานผลการดำเนนิงานของ
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

- - - - - 3 10 16 9 15 

๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ
การดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

- - - - 7 1 9 19 8 9 

๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
กำหนด 

- - - - 4 4 9 18 10 8 

๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไป 
สู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

- - - - 2 4 6 18 15 8 

๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 

- - - - 4 2 8 21 10 8 

๙) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการ
ดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

- - - - - 3 8 19 10 13 

 
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จำนวน  28  คน 

 
                        จำนวนคน 

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

- - - 1 2 3 7 2 8 5 

๒) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

- - 1 - 2 1 4 6 6 8 

๓) มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

- - 1 - 2 2 5 6 7 5 

๔) มีการรายงานผลการดำเนนิงานของ
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

- - 1 - 2 2 4 7 8 4 
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                        จำนวนคน 
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คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ
การดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

- - 1 - 1 2 5 7 6 6 

๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
กำหนด 

- 1 - - 2 1 5 6 7 6 

๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไป 
สู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

- 1 - - 1 1 3 8 7 7 

๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 

1 - - - 1 3 4 5 6 8 

๙) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการ
ดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

- 1 - - 1 1 5 7 7 6 

 
๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  จำนวน  24  คน 

 
                        จำนวนคน 

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

- - 2 - 1 2 5 6 4 4 

๒) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 

- 2 - - 2 2 5 7 2 4 

๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

- 2 - - 1 2 4 6 5 4 

๔) มีการรายงานผลการดำเนนิงานของ
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

- 2 - - 4 - 5 6 4 3 

๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ
การดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

- 2 - 1 2 1 4 7 4 3 

๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
กำหนด 

2 - - - 3 1 4 6 3 5 

๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไป 
สู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

2 - - - 3 1 5 6 3 4 

๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 

- 2 - - 2 2 4 5 5 4 

๙) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการ
ดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

- 2 - - 2 2 2 9 3 4 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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รายรับจริง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖5  (ณ  ๓0 กันยายน ๒๕๖5) 
เทศบาลตำบลประโคนชัย  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบรุีรัมย์ 

 
หมวด จำนวนเงิน (บาท) 

หมวดภาษีอากร (ภาษีจัดเก็บเอง) 1,514,877.03 
๑. ภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสร้าง 802,569.61 
2. ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น 3,651.- 
๓. ภาษีป้าย 708,656.42 
หมวดภาษีอากร (ภาษทีีร่ัฐบาลจัดสรรให้) 41,347,269.33 
๑. ภาษแีละค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน 387,833.26 
๒. ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามกฎหมายท้องถิน่ (๑ ใน ๙) 4,438,618.54 
๓. ภาษมูีลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ 28,342,990.95 
๔. ภาษธีุรกิจเฉพาะ 86,241.64 
5. ภาษีสรรพสามิต 7,078,064.11 
6. ค่าภาคหลวงแร่ 63,765.21 
7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 89,053.62 
8. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนติิกรรมตามประมวลกฎหมาย
ทีดิ่น 

860,702.- 

หมวดค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต และค่าปรบั 522,204.20 
๑. ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการขายสุรา 4,520.20 
๒. ค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 433,770.- 
๓. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์ 0.- 
๔. ค่าปรบัผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก 70,550.- 
๕. ค่าปรับการผิดสัญญา 0.- 
๖. ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกลูหรือมลูฝอย 5,000.- 
7. ค่าใบอนญุาตรับทำการกำจดัสิ่งปฏิกูลหรอืมลูฝอย 0.- 
8. ค่าใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร 3,639.- 
9. ค่าใบอนุญาตเกีย่วกบัการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 1,735.- 
๑0. ค่าธรรมเนียมใบอนญุาตและค่าปรบัอ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการ
ข้างตน้ 

2,990.- 

หมวดรายได้จากทรพัย์สนิ 3,494,299.60 
๑. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที ่ 2,888,360.- 
๒. รายได้จากทรัพย์สินอ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการข้างตน้ 605,939.60 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 363,614.- 
1. ค่าขายแบบแปลน 52,800.- 
2. รายไดเ้บ็ดเตล็ดอ่ืนๆ นอกเหนอืจากรายการข้างต้น 310,814.- 
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หมวด จำนวนเงิน (บาท) 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 47,524,198.- 
๑. เงินอดุหนุนทัว่ไปเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ 
ถ่ายโอนเลือกทำ 

47,524,198.- 

2. เงนิอุดหนุนทัว่ไประบุวัตถุประสงค์ 0.- 
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 290,483.04 
๑. เงนิอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ 196,283.04 
2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา 94,200.- 

รวมทั้งสิน้ 95,056,945.20 
เงนิทีจ่่ายขาดจากเงินสะสม (เงินสะสม) 326,838.50 

 

ยอดเงนิกู้คงเหลือทั้งหมด  ณ วันสิ้นเดอืนกันยายนของปีงบประมาณ     3,946,419.11  บาท 
ยอดเงินสะสม  ณ วันสิ้นเดอืนกันยายนของปีงบประมาณ  142,879,071.30  บาท 
ยอดเงินทุนสำรองสะสม  ณ วันสิ้นเดอืนกันยายนของปีงบประมาณ   44,662,247.28  บาท 
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รายจา่ยจรงิ  ประจำปงีบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖5  (ณ  ๓0 กันยายน ๒๕๖5) 



เทศบาลตำบลประโคนชัย  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

หมวด จำนวนเงิน (บาท) 
หมวดรายจา่ยงบกลาง 20,204,692.29 
๑. ค่าชำระหนี้เงินต้นและดอกเบีย้ 2,032,601.19 
๒. รายจา่ยตามข้อผูกพัน 380,073.08 
๓. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 1,517,160.- 
๔. เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม และกองทุนเงนิทดแทน 280,335.- 
๕. เงนิสำรองจ่าย 710,267.50 
๖. เบี้ยยังชีพ 15,078,000.- 
7. เงนิอดุหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ 196,283.04 
8. เงนิช่วยค่าครองชีพ (ชคบ.) 9,972.48 
หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง (งบบุคลากร) 31,917,355.63 
๑. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,805,120.- 
๒. เงนิเดือน (ฝ่ายประจำ) 20,003,470.55 
๓. ค่าจ้างประจำ 1,130,787.20 
๔. ค่าจา้งชั่วคราว 7,977,977.88 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และหมวดสาธารณูปโภค 
(งบดำเนินงาน) 

20,503,647.34 

๑. ค่าตอบแทน 3,364,052.- 
๒. ค่าใช้สอย 8,413,275.88 
๓. ค่าวัสดุ  7,378,383.19 
๔. ค่าสาธารณูปโภค 1,347,936.27 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีด่ินและสิง่กอ่สร้าง (งบลงทนุ) 9,966,850.- 
๑. ค่าครภุัณฑ์ 7,291,750.- 
๒. ค่าทีดิ่นและสิ่งปลูกสร้าง 2,675,100.- 
หมวดเงนิอุดหนุน 11,484,262.- 
๑. เงนิอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 12,000.- 
๒. เงินอุดหนนุส่วนราชการอ่ืนๆ 11,052,262.- 
3. เงนิอดุหนุนกจิการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 60,000.- 
4. เงินอุดหนุนเอกชน 300,000.- 
5. เงินอุดหนุนองค์กรการศาสนา 60,000.- 

รวมทั้งสิน้ 94,076,807.26 
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รายรบัจริง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2๕๖5  (ณ  ๓0 กันยายน ๒๕๖5) 



กิจการประปาเทศบาลตำบลประโคนชัย  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรรีัมย์ 
 

ประเภท จำนวนเงิน (บาท) 
๑. ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ 9,003,270.- 
๒. ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ 1,372,150.- 
๓. ผลประโยชน์อ่ืนๆ จากเบ็ดเตล็ด 663,400.07 
๔. ดอกเบีย้ 92,817.45 

รวมทั้งสิน้ 11,131,638.15 
 

ยอดเงนิสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของปีงบประมาณ  15,945,015.39  บาท 
ยอดเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของปีงบประมาณ   5,365,881.91  บาท 

 
 

รายจา่ยจริง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖5  (ณ  ๓0 กันยายน ๒๕๖5) 
กิจการประปาเทศบาลตำบลประโคนชยั  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรรีมัย์ 

 
หมวด จำนวนเงิน (บาท) 

หมวดรายจา่ยงบกลาง 923,536.- 
๑. เงนิสมทบกองทุนประกนัสังคม และกองทุนทดแทน 40,526.- 
๒. เงินสมทบกองทุนบำเหนจ็บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บท.) 330,630.- 
3. เงินสำรองจา่ย (เงนิบำเหน็จลูกจา้งประจำ) 552,380.- 
หมวดรายจ่ายประจำ 7,913,730.09 
๑. เงินเดือน 601,320.- 
๒. ค่าจ้างประจำ 519,820.- 
๓. ค่าจ้างชั่วคราว 1,106,600.- 
๔. ค่าตอบแทน 173,800.- 
๕. ค่าใช้สอย 298,062.70 
๖. ค่าวัสด ุ 3,803,113.83 
๗. ค่าสาธารณปูโภค 1,411,013.56 
หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน 1,225,310.28 
๑. ค่าครภุัณฑ์ 1,133,534.58 
๒. ค่าทีดิ่นและสิ่งปลูกสร้าง 91,775.70 

รวมทั้งส้ิน 10,062,576.37 
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ผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕64   
(รายจา่ยค้างจา่ย) 

 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมปิัญญาทอ้งถิน่ 

ที ่ สัญญา 
เลขที่ 

โครงการ วงเงิน 
ตามสัญญา 

คู่สัญญา ระยะเวลา 
การดำเนินงาน 

ส่งมอบ/ 
ตรวจรับ 

หมายเหตุ 

1. 20/2565 จัดตั้งศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ 

518,300.-  บ.เดอะ กู๊ด 
 คอมเมิร์ซ จก. 

28 ก.ย. 65 
- 26 พ.ย. 65 

(60 วัน) 

- รายจ่ายค้างจ่าย 
ป ีพ.ศ. 2565 

 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ที ่ สัญญา 
เลขที่ 

โครงการ วงเงนิ 
ตามสญัญา 

คู่สัญญา ระยะเวลา 
การดำเนินงาน 

ส่งมอบ/ 
ตรวจรับ 

หมายเหตุ 

1. 6/2565 ปรับปรุงอาคารหอสมุดเทศบาล 
ตำบลประโคนชัย 

497,000 นายสมาน ศรีแก้ว 11 พ.ค. 65 
- 9 ก.ค. 65 

(60 วัน) 

 ส่งมอบ  1 ก.ค. 65 
 ตรวจรับ  7 ก.ค. 65 
 เบิกจา่ย  12 ก.ค. 65 

 

2. 7/2565 ก่อสร้างอาคารทางเชื่อมภายใน 
โรงเรียนเทศบาลตำบลประโคนชัย 

459,900 หจก.สมัย 
การโยธา 

12 พ.ค. 65 
- 10 ก.ค. 65 

(60 วัน) 

 ส่งมอบ  23 มิ.ย. 65 
 ตรวจรับ  27 มิ.ย. 65 
 เบิกจ่าย  6 ก.ค. 65 

 

3. 9/2565 ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต (Overlay) ถนนรอบ 
ตลาดสดเทศบาลตำบลประโคนชัย 

1,690,000 หจก.เปี่ยมสุข 
บุรีรัมย์ 

9 มิ.ย. 65 
- 6 ต.ค. 65 
(120 วัน) 

- รายจ่ายค้างจ่าย 
ป ีพ.ศ. 2565 

4. 10/2565 ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์ 
คอนกรีต (Overlay) พร้อมบ่อพัก  
ถนนศาสณะอนุรักษ์   

565,000 หจก.เปี่ยมสุข 
บุรีรมัย ์

9 มิ.ย. 65 
- 6 ต.ค. 65 
(120 วัน) 

- รายจ่ายค้างจ่าย 
ป ีพ.ศ. 2565 
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ที ่ สัญญา 
เลขที่ 

โครงการ วงเงนิ 
ตามสญัญา 

คู่สัญญา ระยะเวลา 
การดำเนินงาน 

ส่งมอบ/ 
ตรวจรับ 

หมายเหตุ 

5. 13/2565 ปรับปรงุผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำ คสล. 
ถนนอำนวยกิจ จากสี่แยกประโคนชัย 
-บ้านกรวด ถึงสีแ่ยกประโคนชัย 

2,965,000 หจก.ประทุมทอง 
เอ็นเตอร์ไพรส์ 

29 มิ.ย. 65 
- 5 ธ.ค. 65 
(160 วัน) 

- รายจ่ายค้างจ่าย ป ีพ.ศ. 2565 

6. 15/2565 ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ 
และบอ่พัก ซอยอันดามัน หมู่ที่ 7 

955,000 หจก.ท.ยิ่งเจริญ 12 ก.ค. 65 
- 12 ก.พ. 66 

(220 วัน) 

- รายจ่ายค้างจ่าย ป ีพ.ศ. 2565 

7. - วางทอ่เมนประปาถนนประโคนชัย - 
บ้านเขว้า (จากสี่แยกไฟจราจรถงึสุด 
เขตเทศบาลตำบลประโคนชัย) 

- - - - กันเงิน  700,000.- บาท 
(แผนเพ่ิมเติม ฉบบัที ่1/2563) 

 
  ครุภัณฑ ์

ที ่ สัญญา 
เลขที่ 

เป้าหมาย วงเงิน 
ตามสัญญา 

คู่สัญญา ระยะเวลา 
การดำเนินงาน 

ส่งมอบ/ 
ตรวจรบั 

หมายเหตุ 

1. 7/2564 จดัซ้ือรถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ 
พร้อมติดต้ังเครนพับ จำนวน  
1 คัน 

3,279,500 บ.วาย.เอ็ม.ซี. 
ควอลิต้ี โปรดักท์ 

จก. 

26 ส.ค. 64 
- 23 พ.ย. 64 

(90 วัน) 

 ส่งมอบ  1 พ.ย. 64 
 ตรวจรับ  1 พ.ย. 64 
 เบิกจ่าย  5 พ.ย. 64 

-รถของกองช่าง 
-รายจ่ายค้างจ่าย  
ปี พ.ศ. 2563 

2. 8/2564 จดัซ้ือรถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด  
1 ตัน แบบดับเบิล้แคบ จำนวน  
1 คัน 

774,000 บ.ไฮเทค นอร์อีสต์ 
คอร์เปอเรชั่น จก. 

23 ก.ย. 64 
- 22 ต.ค. 64 

(30 วัน) 

 ส่งมอบ  4 ต.ค. 64 
 ตรวจรับ  4 ต.ค. 64 
 เบิกจ่าย  27 ต.ค. 64 

-รถของกองยุทธศาสตร์ 
และงบประมาณ 
-ยี่ห้อฟอร์ด 
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ที ่ สัญญา 
เลขที่ 

เป้าหมาย วงเงิน 
ตามสัญญา 

คู่สัญญา ระยะเวลา 
การดำเนินงาน 

ส่งมอบ/ 
ตรวจรับ 

หมายเหตุ 

3. 1/2565 จัดซ้ือรถกระเช้าแบบเสา ทำด้วย 
อลูมิเนียม ขนาดกระเช้าสูง 8 ม.  
จำนวน 1 คัน   

288,900 บ.สยาม ซัน 
คอร์ปอเรชั่น จก. 

19 พ.ย. 64 
- 17 ม.ค. 65 

(60 วัน) 

 ส่งมอบ 27 ธ.ค. 64 
 ตรวจรับ 27 ธ.ค. 64 
 เบิกจ่าย  6 ม.ค. 65 

 

4. 2/2565 จัดซื้อท่อเหล็กส่งน้ำขึ้นถังสูง   
ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 4 ท่อน 
และอุปกรณ์อ่ืนพร้อมติดตั้ง 

328,929 บ.เอฟพรีเมี่ยม จก. 15 มี.ค. 65 
- 28 เม.ย. 65 

(45 วัน) 

 ส่งมอบ 11 เม.ย. 65 
 ตรวจรับ 18 เม.ย. 65 
 เบิกจา่ย 28 เม.ย. 65 

รายจ่ายค้างจ่าย  
ปี พ.ศ. 2563 

5. เลขใบสั่งซ้ือ 
12/2565 

ลงวันที ่ 
5 พ.ย. 64 

ติดต้ังระบบเครือ่งเสียงประจำ 
รถประชาสัมพันธ์พร้อมค่าติดตั้ง 

94,534.50 หจก.เค.ที. 
กิตติกานต์ 

  ส่งมอบ 10 พ.ย. 64 
 ตรวจรับ 10 พ.ย. 64 
 เบิกจ่าย 16 พ.ย. 64 

วิธเีฉพาะเจาะจง 
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ผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕65   
(รายจา่ยค้างจ่าย) 

 
  1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมอืงการบริหาร 

ที ่ สัญญา 
เลขที่ 

โครงการ วงเงิน 
ตามสัญญา 

คู่สัญญา ระยะเวลา 
การดำเนินงาน 

ส่งมอบ/ 
ตรวจรับ 

หมายเหตุ 

1. - ขอเปิดให้บรกิารดา้นทะเบียน 
ราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

- - - - กันเงิน  1,029,700.- บาท 
/ ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ สัญญา 
เลขที่ 

โครงการ วงเงิน 
ตามสญัญา 

คู่สัญญา ระยะเวลา 
การดำเนินงาน 

ส่งมอบ/ 
ตรวจรับ 

หมายเหตุ 

1. 18/2565 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.  
(box culvert) ถนนภักดีดำรง ม.7  
(ถนนประโคนชัย-บ้านสวายสอ)   

459,500.- หจก.เทียนกิจ 
ก่อสร้าง 

10 ก.ย. 65 
- 7 ม.ค. 66 
(120 วัน) 

- จ่ายขาดเงินสะสม 
(แผนเพ่ิมเติม ฉบับที ่1/2565) 

2. 19/2565 ปรับปรุงทางระบายน้ำผิวจราจร 
คสล. และวางท่อเมนประปา 
ถนนทิศตะวันตกวัดกลาง จากถนน 
นัยประศาสตร์ถึงถนนเลิศรักษา 

999,000.- หจก.คิวบริก 
ทรชั 

23 ก.ย. 65 
- 31 มี.ค. 66 

(190 วัน) 

-  
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  ครุภัณฑ ์
ที ่ สัญญา 

เลขที่ 
เป้าหมาย วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ส่งมอบ/ 
ตรวจรับ 

หมายเหตุ 

1. -  กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด 
 เครือข่าย  แบบมุมมองคงท่ี  
 สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน  
 พร้อมอุปกรณ์ควบคุมและสั่งการ   
 จำนวน  64  ตัว 

- - - - กันเงิน  3,000,000.- บาท 
(แผนเพ่ิมเติม ฉบับที ่2/2564) 

2. -  เครือ่งเล่นสนามเด็กเล่น 
 พร้อมติดต้ัง  จำนวน 1 ชุด  
 (11 รายการ)   

- - - - กันเงิน  950,000.- บาท 
(แผนเพ่ิมเติม ฉบับที ่3/2565) 

3. -  เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง  
 พร้อมติดต้ัง  จำนวน 1 ชุด   
 (5 รายการ)   

- - - - กันเงิน  290,000.- บาท 
(แผนเพ่ิมเติม ฉบับที ่3/2565) 

4. -  มาตรวัดน้ำ  ขนาด 10 นิ้ว   
 จำนวน 1 เครื่อง 

- - - - กันเงิน  100,000.- บาท 
(แผนเพ่ิมเติม ฉบับที ่1/2564) 

5. -  รถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 2 ตัน    
 ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่ำกว่า  
 2,700 ซีซี หรือกำลังเครือ่งยนต์  
 สูงสุดไมต่่ำกว่า 75 กิโลวัตต์   
 แบบ 4 ล้อ จำนวน 1 คัน 

- - - - กันเงิน  982,000.- บาท 
(แผนเพ่ิมเติม ฉบับที ่1/2564) 

 


