
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลประโคนชัย 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  เพิ่มเติม  ฉบบัท่ี 1/2562 

******************************* 
   

ด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัยและประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล ได้ให้
ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1/2562 ในคราวประชุมเมื่อ
วันท่ี 15 พฤศจิกายน ๒๕62 แล้ว 
        

เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕48 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๒๒ (2) จึงประกาศ 
ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1/2562 ของเทศบาลต าบลประโคนชัย เพื่อใช้
เป็นกรอบในการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ
งบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

  จึงประกาศใหท้ราบโดยท่ัวกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  15  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕62 
 
 
            ประสงค์  พวงไพบูลย์ 
         (นายประสงค์  พวงไพบูลย์) 

                             นายกเทศมนตรีต าบลประโคนชัย 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำน ำ 
 

  ตามท่ีเทศบาลต าบลประโคนชัยได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) และ
ประกาศใช้เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน ๒๕62 เพื่อเป็นกรอบในการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ไปแล้วนั้น 
   

แต่เนื่องจากเทศบาลต าบลประโคนชัยมีความจ าเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการ จึงได้จัดท าแผน 
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1/2562 โดยด าเนินการตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๒๒ 
 

  เทศบาลต าบลประโคนชัย หวังว่าโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) 
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1/2562 นี้  จะเป็นแผนพัฒนาเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นท่ีอย่างแท้จริง 
 
        เทศบาลต าบลประโคนชัย 
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ส่วนที่ ๑ 
บทน ำ 

 
๑. ลักษณะของกำรเพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถ่ิน 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 

“แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนด
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา
ต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา   

ท่ีจัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการ
เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
๒. ขั้นตอนในกำรเพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถ่ิน 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61  
  ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
  (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ี
เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ี
เพิ่มเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณา ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

ข้อ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับโครงการ
พระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี  นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือ
เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
  ในกรณีท่ีแผนพัฒนาท้องถิ่นมีระยะเวลาการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ไม่ให้
ด าเนินการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง 
 
 



-๒- 
 

ส่วนที่ ๒ 
กำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปสู่กำรปฏิบัติ 

 

๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนงำน 
ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
1 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา  

วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
บริการชุมชนและสังคม การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ กองการศึกษา 

การศึกษา 
2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง 

การพาณิชย์ กองการประปา 
งบกลาง งบกลาง กองช่าง 

3 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร บริหารท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป ส านักปลัดเทศบาล 
4 การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 
การเศรษฐกิจ การพาณิชย์ กองการประปา 

 

ครุภัณฑ์ 
ท่ี ด้าน แผนงาน ประเภท หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
1 บริหารท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กองวิชาการและแผนงาน 

ส านักปลัดเทศบาล 
ครุภัณฑ์ส านักงาน ส านักปลัดเทศบาล 

การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์เกษตร ส านักปลัดเทศบาล 
2 บริการชุมชนและสังคม การศึกษา ครุภัณฑ์ส านักงาน กองการศึกษา 
3 การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์ก่อสร้าง กองช่าง 

ครุภัณฑ์โรงงาน 
4 การเศรษฐกิจ การพาณิชย์ ครุภัณฑ์เกษตร กองการประปา 
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๒. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน 

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  เพิม่เติม  ฉบับที่ 1/2562 

เทศบำลต ำบลประโคนชัย 
 

ยุทธศำสตร์ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5 รวม 5 ป ี
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
 การศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม  
 ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

            

   ๑.1 แผนงานการศาสนา  
 วัฒนธรรม และนันทนาการ 

- - - - 1 2๐,๐๐๐ 
 

1 2๐,๐๐๐ 
 

1 2๐,๐๐๐ 
 

3 60,000 

   1.2 แผนงานการศึกษา - - - - - - 2 1,030,000 - - 2 1,030,000 
รวม - - - - 1 20,000 3 1,050,000 1 20,000 5 1,090,000 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน  
 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   2.๑ แผนงานการพาณิชย์ 
   2.2 แผนงานงบกลาง 
   2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและ 
 การโยธา 

 
 
- 
- 
- 
 

 
 

- 
- 
- 

 

 
 
- 
- 
- 
 

 
 

- 
- 
- 

 

 
 
1 
1 
5 

 
 

4,386,500 
1,500,000 

16,061,500 
 

 
 
- 
- 
- 
 

 
 

- 
- 
- 

 

 
 
- 
- 
- 
 

 
 

- 
- 
- 

 
 

1 
1 
5 

 
 

4,386,500 
1,500,000 

16,061,500 
 

รวม - - - - 7 21,948,000 - - - - 7 21,948,000 
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
การเมืองการบริหาร 

            

   3.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - - - - 1 13,200,000 - - 1 13,200,000 
รวม - - - - - - 1 13,200,000 - - 1 13,200,000 

  
     

 แบบ ผ.๐1 
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ยุทธศำสตร์ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5 รวม 5 ป ี
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน      
 ทรัพยากรธรรมชาติและ 
 สิ่งแวดล้อม 

            

   4.1 แผนงานการพาณิชย์ - - - - 2 8,991,800 - - - - 2 8,991,800 
รวม - - - - 2 8,991,800 - - - - 2 8,991,800 

รวมทั้งสิ้น - - - - 10 25,959,800 4 14,250,000 1 20,000 15 45,229,800 
 

      
 

บัญชีสรุปครุภัณฑ์ 
 

แผนงำน 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5 รวม 5 ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

  จ านวน 
 โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

บริหารงานทั่วไป - - - - 4 688,000 2 160,000 - - 6 848,000 
 การรักษาความสงบภายใน - - - - 2 1,200,000 - - - - 2 1,200,000 
การศึกษา - - - - - - 2 500,000 - - 2 500,000 
อุตสาหกรรมและการโยธา - - - - 3 85,100 - - - - 3 85,100 
การพาณิชย์ - - - - 1 2,362,500 - - - - 1 2,362,500 

รวมทั้งสิ้น - - - - 10 4,335,600 4 660,000 - - 14 4,995,600 
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๒. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1/2562 
เทศบำลต ำบลประโคนชัย 

 
  ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๑  :  ด้ำนเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒  :  กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวและกีฬำ   
        ๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ กีฬำ ศำสนำ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถ่ิน 
    ๑.1 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วย
พระราชทานพระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทรมหาวชริาลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
“ภูพานราชนิเวศน์” 

 เพ่ือเป็นตัวแทนทีมฟุตบอล 
 จังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมการ 
 แข่งขันฟุตบอลชิงถ้วย 
 พระราชทานฯ 
 

 -อุดหนุนที่ท าการ  
 ปกครองอ าเภอ 
 ประโคนชัย 
 -นักกีฬา และเจ้า  
 หน้าท่ีประจ าทีม 
 ตัวแทนทีมฟุตบอล 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

- 
 

- 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

  ระดับความส าเร็จ 
  ของการเข้าร่วม 
  การแข่งขัน 

 สามารถพัฒนา 
 ศักยภาพนักกีฬา  
 ฟุตบอลของอ าเภอ  
 ประโคนชัย 
 

กองการ 
ศึกษา 

เหตุผลและควำมจ ำเป็น   
เนื่องจากจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้อ าเภอประโคนชัยจัดส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีประจ าทีมซึ่งเป็นคนในพื้นท่ีอ าเภอประโคนชัยเป็นตัวแทนจังหวัด

บุรรีัมย์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “ภูพาน
ราชนิเวศน์” ณ จังหวัดสกลนคร เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ท่ีท าการปกครองอ าเภอประโคนชัยจึงได้ส่งโครงการฯ ตามหนังสือ
ด่วนท่ีสุด ท่ี บร 0318/ว1189  ลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2562  เพื่อขอรับการอุดหนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นท่ีอ าเภอ
ประโคนชัย 

 

 แบบ ผ.๐2 
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ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๒  :  ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑  :  เมืองน่ำอยู่และคุณภำพชีวิตที่ดี   

       ๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ กีฬำ ศำสนำ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถ่ิน 
     ๑.2 แผนงำนกำรศึกษำ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1  จัดต้ังศูนย์เทคโนโลยี  
 สารสนเทศและการ  
 สื่อสารเพ่ือการเรียนรู ้
 

เพ่ือความสะดวกในการ
จัดการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ของโรงเรียน
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

-เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One  
ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 ชุด 
พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ 
-เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One  
ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 30 ชุด 
พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ 
-อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE 
L2 Switch ขนาด 8 ช่อง 
-อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 
(Access Point) แบบที่ 1 
-เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI 
Lumens พร้อมอุปกรณ์การติดต้ัง 
-จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 
เส้นทแยงมุม 150 น้ิว 
-ตู้เก็บอุปกรณ์แบบ Wall Rack  
-ติดต้ังระบบเครื่องเสียงประจ าห้อง 
-ติดต้ังระบบสายสัญญาณ UTP และ 
ระบบไฟ 

- - - 71๐,๐๐๐ -  ระดับความส าเร็จ 
 ของคุณภาพการ 
 ศึกษา 
 

 ผู้เรียนเกิดการพัฒนา 
 การเรียนรู้ทางด้าน 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
 

กองการ 
ศึกษา 

 
 

  เหตุผลและควำมจ ำเป็น เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีบทบาทและความส าคัญมากในสังคมปัจจุบัน การสร้างรูปแบบการศึกษาแนวใหม่จึงมีความ
จ าเป็นท่ีจะต้องน าไอซีทีเป็นเครื่องมือเข้ามาใช้ประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียน  ประกอบกับโรงเรียนเทศบาลต าบลประโคนชัยยังไม่มีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 ปรับปรุงหอสมุดเทศบาล 
ต าบลประโคนชัย 

 1)เพ่ือความปลอดภัยใน 
 ทรัพย์สินของทางราชการ 
 2)เพ่ือป้องกันฝนสาดและ  
 การรั่วซึมของน้ าฝน 

1)ติดต้ังเหล็กดัด ขนาด  
 ไม่น้อยกว่า 1.7 x 4.0  
 ม. จ านวน 14 ช่อง 
2)ติดต้ังหลังคาเมทัลชีท 
 ครอบระเบียงอาคาร  
 ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
 120 ตร.ม. พร้อมทาสี 
 ระเบียงอาคาร 

- 
 

- 
 

- 32๐,๐๐๐ 
 

- 
 

  เหล็กดัดและ 
  หลังคาท่ีติดต้ัง 
 

 1) ทรัพย์สินของ 
 ทางราชการมคีวาม 
 ปลอดภัย 
 2) โครงสร้างอาคาร 
 แข็งแรง และระเบียง 
 ไม่มีน้ าขัง 

กองการ 
ศึกษา 

เหตุผลและควำมจ ำเป็น   
เนื่องจากหอสมุดเทศบาลต าบลประโคนชัย ช่องหน้าต่างบริเวณช้ันล่างเป็นแบบกระจกท าให้ไม่มีความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของทางราชการ จึงมี

ความจ าเป็นต้องติดต้ังเหล็กดัด นอกจากนี้ ระเบียงอาคารยังไม่มีหลังคาครอบ เวลาฝนตกท าให้ฝนสาดและมีน้ าขัง ซึ่งน้ าอาจรั่วซึมท าให้โครงสร้างของอาคาร
เสียหายได้ 

 
  ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๑  :  ด้ำนเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  :  เมืองน่ำอยู่และคุณภำพชีวิตที่ดี   
        2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
    2.1 แผนงำนกำรพำณิชย ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 เชื่อมระบบท่อจากท่ีดิน 
โฉนดเลขที่ 7529 ไป 
โรงสูบน้ าดิบอ่างเก็บน้ า 
สนามบิน 

 เพ่ือเชื่อมระบบท่อจาก  
 การสูบน้ ามาใช้ในการ 
 ผลิตน้ าประปา 

อุปกรณ์ส าหรับเชื่อมระบบท่อ  
ระยะทางไม่น้อยกว่า 980 ม. 
(รายละเอียดตามแบบของเทศบาล) 

- - 4,386,500 - -  ความพึงพอใจ 
 ของประชาน 
 ผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 
 

กองการ 
ประปา 
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  เหตุผลและควำมจ ำเป็น 
   เนื่องจากเกิดสถานการณ์ฝนท้ิงช่วงในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์ ท าใหป้ริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าสนามบินลดระดับลงมาก 

ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อประชาชนท้ังในส่วนของน้ าเพื่อการเกษตรและน้ าดิบในการผลิตน้ าประปา การประปาเทศบาลต าบลประโคนชัยต้อง
ด าเนินการสูบน้ าจากบริเวณสระน้ าใกล้เคียงไปยังโรงสูบน้ าดิบเพื่อใช้ในการผลิตน้ าประปา จึงจ าเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์ส าหรับเช่ือมระบบท่อจากท่ีดินโฉนด
เลขท่ี 7529 ไปโรงสูบน้ าดิบอ่างเก็บน้ าสนามบิน 

 
    2.2 แผนงำนงบกลำง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ติดต้ังสัญญาณไฟ 
จราจรจุดทางแยก 

เพ่ือช่วยลดจ านวนและ 
ระดับความรุนแรงของ 
อุบัติเหตุในรูปแบบต่างๆ 

สัญญาณไฟจราจรจุดทางแยก  
ทางหลวงหมายเลข 2445  
ตอนแสลงโทน-ห้วยเสว ที่ กม. 
43+665  จ านวน 1 แห่ง 
(หน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอประโคนชัย) 

- - ๑,5๐๐,๐๐๐ 
 

- -  สถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
 ลดลง 

 การคมนาคมสะดวก 
 และประชาชนผู้ใช ้
 ถนนมีความปลอดภัย 
 ในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

เหตุผลและควำมจ ำเป็น   
    เนื่องจากบริเวณแยกถนนทางหลวงหมายเลข 2445 ตัดทางหลวงหมายเลข 2208 มีปริมาณการจราจรท่ีหนาแน่น ท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง มี

ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต เทศบาลต าบลประโคนชัยเห็นว่าควรมีการจัดระเบียบการจราจรโดยอาศัยหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
มาตรา 19 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (2/1) ของวรรคหนึ่งในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 “(๒/๑) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การ
ดูแลการจราจร และส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว” เพื่อด าเนินการโครงการติดต้ังสัญญาณไฟจราจรจุดทางแยกดังกล่าว ซึ่งระบบ
สัญญาณไฟจราจรท่ีมีความเช่ือมโยงและต่อเนื่องกันบริเวณทางแยก จะช่วยให้ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วที่เหมาะสม  
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    2.3 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมบ่อพัก ถนน 
ห้วยละเว้ีย จาก 
ซอยดอกจาน ถึง 
ถนนภักดีด ารง 

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 ในการคมนาคม และ 
 การระบายน้ า 

ผิวจราจร คสล. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. กว้าง 
6 ม. ยาว 187 ม. บ่อพัก คสล. ขนาด 
1.30x1.10 ม. จ านวน 20 บ่อ ท่อ
ระบายน้ า คสล. Ø 0.60 ม. ยาว 186 ม. 
คิดเป็นพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,204 
ตร.ม. (หักพื้นที่บ่อพัก) 
(รายละเอียดตามแบบของเทศบาล) 

- - ๑,769,6๐๐ 
 

- -  ความยาวของ 
 ถนนที่ก่อสร้าง 
 

 การคมนาคม 
 สะดวก และ 
 ระบายน้ าได้ดี 
 

กองช่าง 

  เหตุผลและควำมจ ำเป็น 
   เนื่องจากปัจจุบันถนนในพื้นท่ีหมู่ 7 มีปริมาณการจราจรท่ีหนาแน่น ท าให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด เทศบาลต าบลประโคนชัยเห็นว่าควรมีการ

ก่อสร้างถนนเส้นทางใหม่ในบริเวณถนนเลียบห้วยละเวี้ย โดยอาศัยหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย 
เทศบาลต าบลมีหน้าท่ีต้องท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้  (2) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า  

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 ปรับปรุงผิวจราจร 
พาราแอสฟัลต์คอนกรีต
(Overlay)และฝาบ่อพัก 
ถนนมหาราช จาก ทล.
2445 ถึง ทล.24  
(พ้ืนที่คาบเกี่ยวกับ 
อบต.ประโคนชัย) 

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 ในการคมนาคม และ 
 การระบายน้ า 

ผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต หนา
เฉลี่ย 0.05 ม. กว้างเฉลี่ย 10.70 - 
13.80 ม. ยาว 696 ม. ปรับปรุง   
ฝาบ่อพัก จ านวน 166 บ่อ คิดเป็น
พ้ืนที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 8,065 
ตร.ม. (หักพื้นที่บอ่พัก) 
(รายละเอียดตามแบบของเทศบาล) 

- - 6,126,600 - -  ความยาวของ 
 ผิวจราจร 
 ทีป่รับปรุง 
 

 การคมนาคม  
 สะดวก  และ
ระบายน้ าได้ดี 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ปรับปรุงผิวจราจร 
พาราแอสฟัลต์คอนกรีต
(Pavemen In - Place 
Recycling) ท่อระบายน้ า 
บ่อพัก และฝาบ่อพัก ถนน
ภักดีด ารง จากแยกถนน
มนตรี ถึงห้วยละเว้ีย 
(ชุมชนศูนย์การค้า) 

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 ในการคมนาคม และ 
 การระบายน้ า 

ผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. กว้างเฉลี่ย 7 ม. 
ไหล่ทาง คสล. ข้างละ  1.20 ม. 
ยาว 330 ม. บ่อพัก คสล. จ านวน 
52 บ่อ ท่อระบายน้ า คสล. Ø 0.60 
ม. ยาว 452 ม. ปรับปรุงฝาบ่อพัก 
จ านวน 20 บ่อ คิดเป็นพ้ืนที่ผิ ว
จราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 2,310 ตร.ม.  และผิว
จราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 311.04 
ตร.ม. (หักพืน้ที่บ่อพัก) 
(รายละเอียดตามแบบของเทศบาล) 

- - 4,261,1๐๐ 
 

- -  ความยาว 
 ของผิวจราจร 
 ทีป่รับปรุง 
 

 การคมนาคม 
 สะดวก และ 
 ระบายน้ าได้ดี 
 

กองช่าง 

4. ปรับปรุงผิวจราจร 
พาราแอสฟัลต์คอนกรีต
(Overlay) ถนนแสงสมชัย 
ชุมชนอ านวยกิจ 
(พ้ืนที่คาบเกี่ยวกับ 
อบต.ประโคนชัย) 

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 ในการคมนาคม  
 

ผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. กว้างเฉลี่ย 5 - 
8 ม. ยาว 1,034 ม. คิดเป็นพ้ืนที่ผิว
จราจร ไม่น้อยกว่า 7,027 ตร.ม. 
(รายละเอียดตามแบบของเทศบาล) 

- - 2,743,100 - -  ความยาว 
 ของผิวจราจร 
 ทีป่รับปรุง 
 

 การคมนาคม 
 สะดวก 
 

กองช่าง 

5. ปรับปรุงผิวจราจร 
พาราแอสฟัลต์คอนกรีต
(Overlay) ถนนรอบ 
ตลาดสดเทศบาลต าบล 
ประโคนชัย 

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 ในการคมนาคม  
 

ผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. กว้างเฉลี่ย 2.6 
- 10 ม. ยาว 464 ม. คิดเป็นพ้ืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,965 ตร.ม. 
(รายละเอียดตามแบบของเทศบาล) 

- - 1,161,100 - -  ความยาว 
 ของผิวจราจร 
 ทีป่รับปรุง 
 

 การคมนาคม 
 สะดวก 
 

กองช่าง 
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  เหตุผลและควำมจ ำเป็น 

   เนื่องจากบริเวณถนนดังกล่าวได้ก่อสร้างและใช้งานมาเป็นเวลานาน ท าให้ปัจจุบันผิวจราจรมีสภาพช ารุดเป็นหลุม ช่วงฤดูฝนจะมีน้ าท่วมขัง ส่งผลกระทบ
ต่อการใช้รถใช้ถนนของประชาชน เทศบาลต าบลประโคนชัยเห็นว่าควรมีการปรับปรุงผิวจราจรใหม่ โดยอาศัยหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลมีหน้าท่ีต้องท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ (2) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า  

ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวประชุมเม่ือวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 เห็นชอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการส่งเสริมให้มีการ
ท าถนนด้วยการผสมยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Para-Asphaltic) ซึ่งจะส่งผลราคายางพาราสูงขึ้นและเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ท้ังนี้ ให้ด าเนินการตาม
ระเบียบและกฎหมายท่ีก าหนด 

 
 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๔  :  ด้ำนรักษำควำมม่ันคงและควำมสงบ 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 :  กำรพัฒนำขีดสมรรถนะองค์กร 

       3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
    3.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างส านักงาน 
เทศบาลต าบล 
ประโคนชัย 

เพ่ือขยายอาคารส านักงาน 
เทศบาล และรองรับการ
ให้บริการประชาชนที่มา 
ติดต่อราชการ  

อาคารส านักงาน คสล. 3 ชั้น 
กว้าง 9 ม. ยาว 31 ม. พ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า 837 ตร.ม. 
(รายละเอียดตามแบบของ
เทศบาล) 

- - - 13,200,000 -  ระดับความพึงพอใจ 
 ของประชาชนที่มา 
 ติดต่อราชการ 

ประชาชนที่มา 
ติดต่อราชการได้ 
รับความสะดวก 

ส านักปลัด 
 

  เหตุผลและควำมจ ำเป็น 
   เทศบาลต าบลประโคนชัยเป็นองค์กรท่ีมีภารกิจในการให้บริการสาธารณะ แต่เนื่องจากปัจจุบันมีสภาพคับแคบไม่เพียงพอส าหรับรองรับการให้บริการ

ประชาชนและส่วนราชการท่ีมาติดต่อราชการ ผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัยมีนโยบายให้มีการขยายอาคารส านักงานเทศบาล จึงได้ต้ังโครงการไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 1/2562 
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ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3  :  ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 :  เมืองน่ำอยู่และคุณภำพชีวิตที่ดี 

       4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
    4.1 แผนงำนกำรพำณิชย ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ขุดเจาะบ่อบาดาล 
บริเวณที่ดินโฉนด 
เลขที่ 7529  ใกล้ 
อ่างเก็บน้ าสนามบิน 

 เพ่ือบรรเทาความ 
 เดือดร้อนจากภัยแล้ง 

บ่อบาดาล ขนาด Ø 6 น้ิว และถัง
กรองสนิมเหล็กส าเรจ็รูปทรงกระบอก 
ขนาด Ø 1.15 ม.  สูง 1.20 ม. 
จ านวน 10 บ่อ  พร้อมเดินท่อส่งน้ า
และขยายเขตติดต้ังหม้อแปลง 
(รายละเอียดตามแบบของเทศบาล) 

- - 4,999,800 - -  ระดับความพึงพอใจ 
 ของประชาชน 
 

ประชาชนมีน้ าใช ้
อย่างเพียงพอ 
 

กองการ 
ประปา 

 

2 ขุดเจาะบ่อบาดาล 
บริเวณในเขตเทศบาล 
ต าบลประโคนชัย   

 เพ่ือบรรเทาความ 
 เดือดร้อนจากภัยแล้ง 
  

บ่อบาดาล ขนาด Ø 6 น้ิว และถัง
กรองสนิมเหล็กส าเรจ็รูปทรงกระบอก 
ขนาด Ø 1.15 ม.  สูง 1.20 ม. 
จ านวน 10 บ่อ   
(รายละเอียดตามแบบของเทศบาล) 

- - 3,992,000 - -  ระดับความพึงพอใจ 
 ของประชาชน 
 

ประชาชนมีน้ าใช ้
อย่างเพียงพอ 
 

กองการ 
ประปา 

 

  เหตุผลและควำมจ ำเป็น 
   เนื่องจากเกิดสถานการณ์ฝนท้ิงช่วงในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์ ท าให้น้ าในอ่างเก็บน้ าสนามบินอ าเภอประโคนชัยมี

ปริมาณสะสมน้อย ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อประชาชนท้ังในส่วนของน้ าเพื่อการเกษตรและน้ าดิบในการผลิตน้ าประปา ดังนั้น จึงเห็นควร
ด าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าดังกล่าว  

   ประกอบกับ การป้องกันและการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ถือเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลท่ีทุกจังหวัดต้องให้ความส าคัญ และด าเนินการโดยเร่งด่วนเพื่อ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  เพิม่เติม  ฉบับที่ 1/2562 

เทศบำลต ำบลประโคนชัย 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1.  บริหารงาน 
 ทั่วไป 
 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 
และวิทยุ 

 เครื่องขยายเสียงแม่ข่าย 1 ชุด ประกอบด้วย 
 -เครื่องขยายเสียงก าลังขับที่ 700 W.  1 เครื่อง 
 -Master Line Matching 800 W.  1 เครื่อง 
 -Mixser แบบ Stereo ขนาด 16 แชนล  1 เครื่อง 

- - 58,000 - - กองวิชาการ 
และแผนงาน 

  เหตุผลและควำมจ ำเป็น   
   เนื่องจากในปี 2547 ได้ติดต้ังเครื่องกระจายเสียงพร้อมเครื่องขยายเสียงแม่ข่าย 21 จุด , ปี 2553 ติดต้ังเพิ่ ม 10 จุด และปี 2562 ติดต้ังเพิ่ม 

22 จุด รวมทั้งส้ิน 53 จุด เป็นเหตุให้เครื่องขยายสัญญาณเดิมไม่สามารถรองรับการขยายลูกข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ส่งสัญญาณและเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบอย่างท่ัวถึง  จึงเห็นควรติดต้ังเครื่องขยายเสียงแม่ข่ายเพิ่ม 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

2.  บริหารงาน 
 ทั่วไป 
 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 

 พัดลมอุตสาหกรรมต้ังพ้ืน ขนาดไม่น้อยกว่า 22 น้ิว  
 ปรับระดับความสูงได้ 137 - 183 ซม. ใบพัด 5 ใบ  
 ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ จ านวน 10 ตัว 

- - 40,000 - - ส านักปลัด 

  เหตุผลและควำมจ ำเป็น   
   เนื่องจากเทศบาลต าบลประโคนชัยไม่มีพัดลมต้ังพื้นเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนท่ีมาร่วมกิจกรรม 
 
 

 แบบ ผ.0๓ 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

3.  บริหารงาน 
 ทั่วไป 
 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 
และวิทยุ 
 

 ไมโครโฟนไร้สาย แบบมือถือคู่ ประกอบด้วย  
 เครื่องรับ 1 เครื่อง และเครื่องสง่ (ไมโครโฟน)  
 2 ตัว  จ านวน 2 ชุด 

- - 40,000 - - ส านักปลัด 

  เหตุผลและควำมจ ำเป็น   
   เนื่องจากในการจัดประชุมและจัดอบรมของเทศบาลต าบลประโคนชัยมีประชาชนเข้าร่วมจ านวนมาก ประกอบกับไมโครโฟนไร้สายท่ีจัดซื้อเมื่อปี 2551 

จ านวน 2 ตัว ใช้งานมานานเริ่มเส่ือมสภาพ  ท าให้การใช้ไมโครโฟนแสดงความคิดเห็นต่อท่ีประชุมไม่สะดวกและไม่เพียงพอต่อการใช้งาน   
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

4.  บริหารงาน 
 ทั่วไป 
 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

 

 โต๊ะโครงขาเหล็กชุบโครเมียม ขนาดไม่น้อยกว่า 45  
 x 180 ซม. หน้าโต๊ะเป็นไม้หรือโฟเมก้าขาว พับได้  
 จ านวน 30 ตัว 

- - - 60,000 - ส านักปลัด 

5.  บริหารงาน 
 ทั่วไป 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

 เก้าอี้โครงสร้างเหล็ก ท่ีน่ังและพนักพิงบุหนังหรือผ้า 
 จ านวน 100 ตัว 

- - - 100,000 - ส านักปลัด 

  เหตุผลและควำมจ ำเป็น   
   เนื่องจากโต๊ะและเก้าอี้ของเดิมจัดซื้อเมื่อปี 2547 , 2549 ได้ใช้งานมานานและช ารุดไปหลายตัว ท าให้ไม่เพียงพอต่อการอ านวยความ

สะดวกให้กับประชาชนท่ีมาร่วมประชุมและร่วมกิจกรรมของเทศบาลต าบลประโคนชัย 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

6.  บริหารงาน 
 ทั่วไป 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 
และวิทยุ 

 ระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า 
 (Solar Cell)  ขนาดไม่น้อยกว่า 12 กิโลวัตต์ 

- - 550,000 - - ส านักปลัด 

  เหตุผลและควำมจ ำเป็น   
   ปัจจุบันส านักงานเทศบาลต าบลประโคนชัยมีรายจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าสูงขึ้น จึงควรติดต้ังระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า (Solar Cell) 

เนื่องจากการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าจะท าให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายลง เพราะเป็นพลังงานหมุนเวียนท่ีไม่มีวันส้ินสุด อีกท้ัง
ยังเป็นพลังงานท่ีสะอาด ไม่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วยลดภาวะโลกร้อน   

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

7  อุตสาหกรรม 
 และการโยธา 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
 

 เครื่องสกัดคอนกรีต ขนาด 30 มม. ก าลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า   
 1,510 วัตต์  อัตราเจาะกระแทกไม่น้อยกว่า 1,450 ครั้ง 
 ต่อนาที  จ านวน 1 เครื่อง 

- - 32,100 - - กองช่าง 

8  อุตสาหกรรม 
 และการโยธา 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน  เครื่องตัดพลาสม่า ขนาด 60A ตัดโลหะได้ หนา 12 - 20  
 มม. จ านวน 1 เครื่อง 

- - 42,000 - - กองช่าง 

9  อุตสาหกรรม 
 และการโยธา 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน  สว่านไฟฟ้าโรตารี่  ขนาด 26 มม. 3 ระบบ  ก าลังไฟฟ้า 
 ไม่น้อยกว่า 800 วัตต์ ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 1,200 
 รอบต่อนาที  จ านวน 1 เครื่อง 

- - 11,000 - - กองช่าง 

  เหตุผลและควำมจ ำเป็น   
   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 51 (2) “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลมีหน้าท่ีต้องท าในเขตเทศบาลให้มีและ

บ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า” แต่เนื่องจากกองช่าง เทศบาลต าบลประโคนชัย ยังขาดเครื่องมือในการปฏิบัติงานเพื่อบ ารุงทางสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน จึงได้ต้ังโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1/2562 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

10  การศึกษา ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  ซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาสพร้อมติดต้ัง ขนาด 
 ไม่น้อยกว่า 3.40 x 5.50 ม.  จ านวน 1 ชุด 

- - - 200,000 - กองการศึกษา 

11  การศึกษา ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  ซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส แบบ 3 ซุ้ม พร้อม 
 ติดต้ัง ขนาดไม่น้อยกว่า 6.60 x 5.50 ม. จ านวน  
 1 ชุด 

- - - 300,000 - กองการศึกษา 

  เหตุผลและควำมจ ำเป็น   
   เนื่องจากซุ้มเฉลิมพระเกียรติท่ีเทศบาลต าบลประโคนชัยได้ติดต้ังบริเวณหน้าส านักงานและส่ีแยกสัญญาณไฟจราจร ได้ใช้งานมานานและเริ่ม

ช ารุด เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และประชาชน ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และ
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ  จึงจ าเป็นต้องติดต้ังใหม่เพื่อให้สมพระเกียรติ 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

12  การรักษาความ 
 สงบภายใน 

ค่าครภุัณฑ์  ครุภัณฑ์ 
 เกษตร 

 เครื่องสูบน้ าหอยโข่ง ขนาดท่อไม่น้อยกว่า 4 น้ิว เครื่องยนต์ 
 ดีเซล 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยระบบหม้อน้ ารังผึง้ 
 ไม่น้อยกว่า 10 แรงม้า  พร้อมอุปกรณ์ในการสูบน้ า   
 จ านวน 4 เครื่อง 

- - 400,000 - - ส านักปลัด 
(งานป้องกันฯ) 

13  การรักษาความ 
 สงบภายใน 
 

ค่าครภุัณฑ์  ครุภัณฑ์ 
 เกษตร 

 เครื่องสูบน้ าหอยโข่ง ขนาดท่อไม่น้อยกว่า 12 น้ิว เครื่องยนต์ 
 ดีเซล 4 จังหวะ  ติดต้ังบนเทรลเลอร์ลากจูง  อัตราสูบไม่น้อย 
 กว่า 25,000 ลิตร/นาท ี ระยะสูบส่งไม่น้อยกว่า 16 ม.  
 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  จ านวน 1 เครื่อง 

- - 800,000 - - ส านักปลัด 
(งานป้องกันฯ) 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

14  การพาณิชย์ 
 

ค่าครภุัณฑ์  ครุภัณฑ์เกษตร  เครื่องสูบน้ าหอยโข่ง ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล  ติดต้ัง 
 บนล้อเลื่อน  อัตราสูบ 700 ลบ.ม./ชม.  ส่งสูง 20 ม.  
 เครื่องยนต์ 150 แรงม้า  พร้อมอุปกรณ์ประกอบ   
 จ านวน 1 เครื่อง 

- - 2,362,500 - - กองการประปา 

  เหตุผลและควำมจ ำเป็น 
   เนื่องจากในปี 2562 เกิดสถานการณ์ฝนท้ิงช่วงในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์ ท าให้ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าสนามบินมี

ลดระดับลงมาก ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อประชาชนท้ังในส่วนของน้ าเพื่อการเกษตรและน้ าดิบในการผลิตน้ าประปา ประกอบกับเครื่องสูบน้ าท่ี
มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน การประปาเทศบาลต าบลประโคนชัยต้องด าเนินการสูบน้ าจากบริเวณสระน้ าใกล้เคียงไปยังโรงสูบน้ าดิบเพื่อใช้ในการผลิต
น้ าประปา และงานป้องกันฯ ยังสามารถสนับสนุนการบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในอนาคตได้  

 
     

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


