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ประกาศเทศบาลต าบลประโคนชัย 
เรื่อง  ประกาศใช๎แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

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

ด๎วยเทศบาลต าบลประโคนชัยได๎ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 
เพื่อใหม๎ีความสอดคล๎องและเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิน่ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณใน
พื้นท่ีได๎อยํางมีประสิทธิภาพ อันกํอให๎เกิดประโยชน์สูงสุดแกํประชาชน ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล
ประโคนชัยได๎ประชุมพิจารณารํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม ๒๕64  
และนายกเทศมนตรีต าบลประโคนชัยได๎พิจารณาอนุมัติรํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) แล๎ว  
ในวันท่ี 2 สิงหาคม 2564  รายละเอียดตามเอกสารแนบท๎ายประกาศนี้ 
        

เพื่อถือปฏิบัติให๎เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕48 และแก๎ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 ข๎อ 24 จึงประกาศใช๎
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) ของเทศบาลต าบลประโคนชัย เพื่อใช๎เป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจํายประจ าป ีงบประมาณรายจํายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม  
 

  จึงประกาศให๎ทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  2  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕64 
 
           นายวรณัฐ  ศรีสุริยชัย 
 
         (นายวรณัฐ  ศรีสุริยชัย) 

                            นายกเทศมนตรีต าบลประโคนชัย 
   

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท๎องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) เทศบาลต าบลประโคนชัย 
 

 

ค าน า 
 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕48 และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติม ข๎อ 18 ก าหนด 
ใหแ๎ผนพัฒนาท๎องถิ่นจัดท าหรือทบทวนให๎แล๎วเสร็จภายในเดือนตุลาคมกํอนปีงบประมาณถัดไป 

 

เทศบาลต าบลประโคนชัยจึงได๎ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 
๒๕48 และแก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 ข๎อ 17 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนท่ีสุด ท่ี มท
๐๘๑๐.๓/ว7467 ลงวันท่ี ๑4 ธันวาคม ๒๕63 เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) และหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.3/ว73 
ลงวันท่ี 14 มกราคม ๒๕64 ซึ่งได๎แจ๎งแนวทางการจัดท าประชาคมท๎องถิ่นกรณีการจัดท าและเพิ่มเติม
แผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในสถานการณ์การแพรํระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ระลอกใหมํ 

  

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลต าบลประโคนชัย น าข๎อมูลจากแผน 
พัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) มาทบทวนและปรับใช๎ให๎มีความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลํุมจังหวัด แผนพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให๎สามารถบูรณาการแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณในพื้นท่ีได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแกํประชาชน 

 
       เทศบาลต าบลประโคนชัย 
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ส่วนที่  ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
“ประโคนชัย” เดิมคือ “เมืองตะลุง” (ต้ังอยูํบ๎านตะลุงเกํา ต าบลโคกม๎า อ าเภอประโคนชัย 

ปัจจุบันย๎ายมาอยูํต าบลประโคนชัย) ค าวํา "ตะลุง" หมายถึง เสาใหญํหรือเสาหินส าหรับผูกช๎าง (ซึ่งเช่ือกันวํา
รัชกาลท่ี ๑ ทรงผูกช๎าง ณ บริเวณอ าเภอประโคนชัย) เมื่อ ร.ศ. ๑๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๐) “เมืองตะลุง” ได๎ต้ังเป็น
อ าเภอ เรียกวํา “อ าเภอประโคนไชย” ขึ้นตรงตํอ มณฑลนครราชสีมา ซึ่งประกอบไปด๎วย เมืองแปะหรืออ าเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ในปัจจุบัน , เมืองนางรอง , เมืองพุทไธสงสมันหรืออ าเภอพุทไธสงในปัจจุบัน , เมืองพิมาย 
ปัจจุบนัย๎ายไปขึ้นกับจังหวัดนครราชสีมา , เมืองรัตนบุรีปัจจุบันย๎ายไปขึ้นกับจังหวัดสุรินทร์ และ “เมืองตลุง” 
ปัจจุบัน คือ อ าเภอประโคนชัย 

ตํอมาเมื่อวันท่ี ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๐ ได๎เปล่ียนช่ืออ าเภอเป็น “อ าเภอตะลุง” คืน 
เนื่องจากคนไมํนิยมเรียกกัน แตํตํอมาในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได๎มีการฟื้นฟูเปล่ียนช่ืออ าเภอ เพื่อเป็น
การรักษาซึ่งประวัติศาสตร์แหํงท๎องถิ่น จึงได๎เปล่ียน “อ าเภอตะลุง” เป็น “อ าเภอประโคนชัย” เมื่อวันท่ี ๑๗ 
เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๒ จนถึงปัจจุบัน ซึ่ง “ประโคนชัย” มาจากภาษาเขมร “ประโคน” มาจากค าวํา “ปังกูล” 
หมายถึง เสา หรือ หลัก แล๎วเติม “ชัย” เพื่อเป็นสิริมงคล “ประโคนชัย” จึงหมายถึง หลักชัย (เมืองตะลุง ร.ศ.
๑๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๐)  ๑๑๙ ปี จากเมืองตะลุงสํูอ าเภอประโคนชัย) 

เทศบาลต าบลประโคนชัย เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลประโคนชัย จัดต้ังขึ้นตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๔๙๙ และได๎เปล่ียนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลประโคนชัย ตาม
พระราชบัญญัติเปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ให๎ใช๎บังคับเมื่อพ๎นก าหนดเก๎าสิบวัน
นับแตํวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ราชกิจจานุเบกษา เลํม ๑๑๖/ตอนท่ี ๙ ก/๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒) 
โดยได๎รับการถํายโอนอ านาจตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

ตราสัญลักษณ์เทศบาลต าบลประโคนชัย 

 
ภายในดวงตราสัญลักษณ์ของเทศบาลต าบลประโคนชัย มีองค์ประกอบ ๒ สํวน ในสํวน

วงกลมรอบนอกจะปรากฏช่ือ “เทศบาลต าบลประโคนชัย” อยูํด๎านบน สํวนด๎านลํางจะเป็นช่ือ “จังหวัด
บุรีรัมย์” ท่ีเทศบาลต าบลประโคนชัยต้ังอยูํ  สํวนของวงกลมด๎านในมีความหมายภายในตามสัญลักษณ์ ดังนี้ 
   ท๎องฟูา  ด๎านหลังองค์ปราสาท หมายถึง ความเจริญรุํงเรืองของเทศบาลต าบลประโคนชัย 
ท่ีจะมีการพัฒนา ก๎าวหน๎า มีความรํมเย็น เป็นสุขและปลอดภัย ของชาวประโคนชัย 
   ปราสาทหินเมืองต่ า  ซึ่งเป็นเทวสถานอันเกําแกํท่ีต้ังอยูํในเขตอ าเภอประโคนชัยท่ีรุํงเรือง
มาอยําง ช๎านาน นอกจากนั้นยังหมายถึงความมั่นคงของเทศบาลต าบลประโคนชัย และความเป็นปึกแผํนของ
ชาวประโคนชัยด๎วย 
   เนินทํุงหญ๎า  อยูํด๎านหน๎าองค์ปราสาท หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของประโคนชัย ซึ่งเป็น
อูํข๎าวอูํน้ าของคนอีสานใต๎  โดยเฉพาะอยํางยิ่งท่ีมีช่ือเสียงท่ีเป็นผลผลิตในเขตอ าเภอประโคนชัย 
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-๒- 
 

๑. ด้านกายภาพ 
 1) ที่ต้ัง 
  เทศบาลต าบลประโคนชัย ต้ังอยูํในเขตอ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และส านักงาน
เทศบาลต าบลประโคนชัย ต้ังอยูํเลขท่ี ๓๓๙ หมูํท่ี ๖ ถนนนัยประศาสน์ ต าบลประโคนชัย อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์ หํางจากอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ไปทางทิศใต๎ ตามทางหลวงแผํนดินหมายเลข ๒๑๙ ระยะทาง ๔๔ 
กิโลเมตร  มีระยะทางถึงกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล๎เคียง  ดังนี้ 
  - เทศบาลถึงกรุงเทพมหานคร ระยะทางประมาณ ๓70   กิโลเมตร 
  - เทศบาลถึงจังหวัดนครราชสีมา ระยะทางประมาณ ๑๓3  กิโลเมตร 
  - เทศบาลถึงจังหวัดสุรินทร์ ระยะทางประมาณ  ๖7 กิโลเมตร 

พิกัดทางภูมิศาสตร์ N๑๔.๖๐๙๕๔ , E๑๐๓.๐๘๑๖๙๑  
ขนาดพ้ืนท่ี   เทศบาลต าบลประโคนชัยมีพ้ืนที่  4.25  ตารางกิโลเมตร  

อาณาเขต   เทศบาลต าบลประโคนชัยมีพ้ืนที่โดยรอบติดตํอกับองค์การบริหารสํวนต าบลประโคน
ชัย  ดังนี้ 

  ด้านเหนือ : ต้ังแตํหลักเขตท่ี ๑ ซึ่งต้ังอยูํในแนวเส๎นต้ังฉากจากทางหลวงสายประโคนชัย-
บุรีรัมย์  ตอนท่ีตรงกับฟากเหนือของถนนทัศนหลักชัย  ไปทางทิศตะวันตก ๓๐๐ เมตร 

                   จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส๎นตรงไปทางทิศตะวันออกถึงฟากเหนือของถนนทัศนหลักชัย 
และเลยีบตามฟากเหนือของถนนทศันหลักชัยไปทางทิศตะวันออก ถึงฟากตะวันออกของถนนชัยศิริ 
ซึ่งเปน็หลักเขตที่ ๒ 

  ด้านตะวันออก : จากหลักเขตท่ี ๒ เลียบตามฟากตะวันออกของถนนชัยศิริไปทางทิศใต๎ถึง 
ฟากตะวันออกของถนนสังฆทัตธ ารงค์  ตรงท่ีบรรจบกับถนนชัยศิริ  ซึ่งเป็นหลักเขตท่ี  ๓ 
  จากหลักเขตท่ี ๓ เลียบตามฟากตะวันออกของถนนสังฆทัตธ ารงค์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต๎  
ถึงฟากเหนือของถนนนัยประสาสน์  ตรงท่ีบรรจบกับถนนสังฆทัตธ ารงค์  ซึ่งเป็นหลักเขตท่ี  ๔ 
  จากหลักเขตท่ี ๔ เป็นเส๎นขนานกับฟากตะวันออกของถนนภักดีด ารง ไปทางทิศใต๎ถึงจุดท่ีอยูํ
หํางจากฟากใต๎ของถนนปราบริปูไปทางทิศใต๎ ๑๕๐ เมตร  ซึ่งเป็นหลักเขตท่ี  ๕ 

 ด้านใต้ : จากหลักเขตท่ี ๕ เป็นเส๎นขนานกับฟากใต๎ของถนนปราบริปู ไปทางทิศตะวันตกถึง
ฝ่ังใต๎ของหว๎ยละเวี้ย  ซึ่งเป็นหลักเขตท่ี  ๖ 
  จากหลักเขตท่ี ๖ เลียบตามฝ่ังใต๎ของล าห๎วยละเวี้ยไปทางทิศตะวันตก ถึงจุดท่ีอยูํหํางจากฟาก
ตะวันตกของถนนอ านวยกิจไปทางทิศตะวันตก  เป็นระยะ  ๓๐๐  เมตร  ซึ่งเป็นหลักเขตท่ี  ๗ 
  ด้านตะวันตก : จากหลักเขตท่ี ๗  เป็นเส๎นตรงไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับหลักเขตท่ี ๑  
  (ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดต้ังสุขาภิบาล อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  
ประกาศ ณ วันท่ี 18 กรกฎาคม 2499) 
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2) ลักษณะภูมิประเทศ 
  เทศบาลต าบลประโคนชัยสํวนใหญํเป็นพื้นท่ีราบ มีความลาดเอียงเล็กน๎อยจากทิศใต๎ลงไปทาง 
ทิศเหนือ มีห๎วยละเวี้ยไหลจากทิศตะวันตกเฉียงใต๎ไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผํานแนวเขตเทศบาลด๎านทิศใต๎  
ในเขตเทศบาลเป็นพื้นท่ีชุมชนเกือบท้ังหมดสํวนรอบเขตเทศบาลเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม  

3) ลักษณะภูมิอากาศ   
  ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้ังอยูํในแถบลมมรสุมเขตร๎อน ลักษณะลมฟูาอากาศและปริมาณ
น้ าฝนจะขึ้นอยูํกับอิทธิพลของลมมรสุม  ท าให๎เกิดฤดูกาล 3 ฤดู ได๎แก ํ

ฤดูร๎อน  อยูํในชํวงกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร๎อนอบอ๎าวและร๎อน
จัดในบางชํวงจึงสํงผลให๎เกิดความแห๎งแล๎ง  

ฤดูฝน  อยูใํนชํวงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ปริมาณน้ าฝนในแตํละปขีึ้นอยูํกับ
อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎ท่ีพัดเอาความช้ืนจากทะเลและมหาสมุทร 

ฤดูหนาว  อยูํในชํวงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ความหนาวเย็นในแตํละปีขึ้น 
อยูกํับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเข๎าปกคลุมประเทศไทย 

4) ลักษณะของดิน 
จากการจ าแนกชุดดินของส านักส ารวจดินและวางแผนการใช๎ท่ีดิน กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ลักษณะดินของต าบลประโคนชัยจัดอยูํในกลํุมชุดดินท่ี 1 ชุดดินบุรีรัมย์ (Buri Ram series: Br) เกิด
จากการสลายตัวผุพังอยูํกับท่ีและ/หรือเศษหินเชิงเขาของหินบะซอลต์ พบบนสํวนต่ าของลาวาหลาก ในสภาพ
พื้นท่ีท่ีราบเรียบถึงคํอนข๎างราบเรียบ มีความลาดชันน๎อยกวํา 2% มีลักษณะเป็นดินลึก เนื้อดินเป็นดินเหนียว
ตลอด สีดินเป็นสีเทาเข๎มหรือสีน้ าตาลปนเทาเข๎ม มีจุดประสีน้ าตาลปนแดงเข๎ม ในฤดูแล๎งจะมีรอยแตกระแหง
กว๎างลึกและมีรอยไถลในหน๎าตัดดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0) ในดินบนและ
เป็นกลางถึงเป็นดํางปานกลาง (pH 7.0-8.0) ในดินลําง  มีชุดดินท่ีคล๎ายคลึงกันคือ ชุดดินวัฒนา 

ข๎อจ ากัดการใช๎ประโยชน์ เนื้อดินเป็นดินเหนียวจัดท่ีมีการระบายน้ าไมํดี การไหลบําของน้ า
บนผิวดินช๎า การซึมผํานได๎ของน้ าช๎าถึงช๎ามาก อาจเกิดสภาพน้ าทํวมขังในชํวงฤดูฝน ชํวงฤดูแล๎งหน๎าดินอาจ
แตกระแหงควรปรับปรุงโครงสร๎างดินด๎วยการเพิ่มอินทรียวัตถุให๎กับดิน  

ข๎อเสนอแนะในการใช๎ประโยชน์ หากท านาควรไถพรวนในชํวงท่ีดินอยูํในสภาพความช้ืนท่ี
เหมาะสม และควรปรับปรุงดินโดยการใสํปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเพื่อท าให๎สมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้นและปุ๋ย 
เคมี 

 
ความลึก 

(ซม.) 
อินทรียวัตถุ ความจุ 

แลกเปล่ียน 
แคตไอออน 

ความอิ่มตัว 
เบส 

ฟอสฟอรัส 
ท่ีเป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม 
ท่ีเป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม 
สมบูรณ์ 
ของดิน 

0-25 ต่ า สูง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
25-50 ต่ า สูง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

50-100 ต่ า สูง สูง ต่ า ปานกลาง ปานกลาง 
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๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 

1) เขตการปกครอง  เทศบาลต าบลประโคนชัยแบํงเขตการปกครองออกเป็น  ๑6  ชุมชน  ดังนี้ 
 

ชุมชน หมูํท่ี ชุมชน หมูํท่ี 
๑. ชุมชนวัดแจ๎งค๎ุมรุํงสุริยา   1 ๙. ชุมชนตาเจรือม 3 
๒. ชุมชนวัดแจ๎งค๎ุมมัชฌิมา 1 ๑๐. ชุมชนหนองกกเหนือ  4 
๓. ชุมชนวัดแจ๎งค๎ุมสายัณห์ 1 ๑๑. ชุมชนหนองกกใต๎ 4 
๔. ชุมชนวัดจ าปา 2 ๑๒. ชุมชนวัดโคนค๎ุมระเนียด 5 
๕. ชุมชนหลักเมือง  2 , 3  ๑๓. ชุมชนวัดโคนค๎ุมอ าปึล 5 
๖. ชุมชนอ านวยกิจ 2 , 3 ๑๔. ชุมชนชัยมงคล 6 
๗. ชุมชนหนองจอกพัฒนา    3 ๑๕. ชุมชนวัดโพธิ์ 7 
๘. ชุมชนกันเตอล 3 ๑๖. ชุมชนศูนย์การค๎า 7 

 

เมื่อวันท่ี 12 กรกฎาคม 2563 อ าเภอประโคนชัยจัดให๎มีการออกเสียงเพื่อแสดงเจตนารมณ์
ในการยุบรวมองค์การบริหารสํวนต าบลประโคนชัยและเทศบาลต าบลประโคนชัย เพื่อยกฐานะเป็น “เทศบาล
เมืองประโคนชัย”  มีผลการออกเสียงดังนี้ 

เทศบาลต าบลประโคนชัย  แบํงเป็น  7  หนํวยออกเสียง 
ผ๎ูมีสิทธิออกเสียงในบัญชรีายช่ือ   7,389  คน    
ผ๎ูมีสิทธิออกเสียงท่ีมาใช๎สิทธิ   ๒,103  คน 

  เห็นด๎วย     1,860  คน  ไมํเห็นด๎วย     148  คน  บัตรเสีย  95  บัตร 
องค์การบริหารสํวนต าบลประโคนชัย  แบํงเป็น  14  หนํวยออกเสียง 
ผ๎ูมีสิทธิออกเสียงในบัญชีรายช่ือ   5,839  คน    
ผ๎ูมีสิทธิออกเสียงท่ีมาใช๎สิทธ ิ  ๒,282  คน 

  เห็นด๎วย     1,948  คน  ไมํเห็นด๎วย     227  คน  บัตรเสีย  107  บัตร 
 

2) การเลือกต้ัง  
  คณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าเทศบาลต าบลประโคนชัย จัดให๎มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรีต าบลประโคนชัย เมื่อวันท่ี ๒8 มีนาคม ๒๕64 โดยแบํงเป็น ๒ เขตเลือกตั้ง ๑4 
หนํวยเลือกตั้ง  ดังนี้  

เขตเลือกต้ังที่ 1 
หนํวยเลือกตั้ง หมูท่ีํ ท่ีเลือกต้ัง 

1 1 โรงอาหารโรงเรียนวัดแจ๎ง (เศียรคุรุราษฎร์บ ารุง) 
2 1 ใต๎ถุนอาคาร 3 โรงเรียนวัดแจ๎ง (เศียรคุรุราษฎร์บ ารุง) 
3 1 อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดแจ๎ง (เศียรคุรุราษฎร์บ ารุง) 
4 2 โรงเรียนปริยัติโกศลวัชรวิชัย (วัดจ าปา)  ด๎านทิศเหนือ 
5 2 ศาลาการเปรียญวัดจ าปา 
6 7 ศาลาการเปรียญวัดโพธิ์ 
7 7 ศาลาอเนกประสงค์วัดโพธิ์ 

 



แผนพัฒนาท๎องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) เทศบาลต าบลประโคนชัย 
 

 

-6- 
 

  เขตเลือกต้ังที่ 2 
หนํวยเลือกตั้ง หมูท่ีํ ท่ีเลือกต้ัง 

1 3 ศาลาสังฆทัตธ ารง(เฮํ) วัดกลาง 
2 3 ศาลารํมสวําง (วัดกลาง) ด๎านทิศตะวันออก 
3 3 ศาลารํมสวําง (วัดกลาง) ด๎านทิศตะวันตก 
4 4 ศาลาการเปรียญบริหารกิจโกศล (วัดโคน) 
5 4 ศาลาหอฉนั (วัดโคน) 
6 5 อาคารเรือนตระเปียง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 
7 6 ศาลาอเนกประสงค์ศาลเจ๎าพํอหลักเมือง 

 
มีผ๎ูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลประโคนชัย เขต ๑ จ านวน 8 คน และสมาชิก

สภาเทศบาลต าบลประโคนชัย เขต ๒ จ านวน ๑5 คน และนายกเทศมนตรีต าบลประโคนชัย จ านวน 2 คน     
มีผลการเลือกตั้งดังนี้ 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลประโคนชัย  เขตเลือกต้ังที่ ๑ 
ผ๎ูมีสิทธิเลือกตัง้ในบัญชีรายช่ือผ๎ูมีสิทธิเลือกตั้ง  ๓,822  คน    
ผ๎ูมีสิทธิเลือกตั้งท่ีมาแสดงตนขอรับบัตรเลือกต้ัง  ๒,361  คน  คิดเป็นร๎อยละ ๖1.77 
บัตรดี  ๒,089  บัตร  คิดเป็นร๎อยละ 88.48   บัตรเสีย  86  บัตร  คิดเป็นร๎อยละ 3.64 
บัตรเลือกตั้งท่ีท าเครื่องหมายในชํองไมํประสงค์ลงคะแนน  186  บัตร  คิดเป็นร๎อยละ 7.88 
ผ๎ูท่ีได๎รับการเลือกตั้ง  คือ  ๑) ร.ต.ต.ประวัติ  ทรงประโคน ๒) นางหทัย  โหระ 

๓) นางศิริพร  ไวยาประโคน ๔) นายนคร  จันดาหงษ์   
๕) ร.ต.ต.วรรณะ  เรืองศิริ  ๖) นายมงคล  ซอกรัมย์  

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลประโคนชยั  เขตเลือกต้ังที่ ๒ 
ผ๎ูมีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายช่ือผ๎ูมีสิทธิเลือกตั้ง  ๓,589  คน    
ผ๎ูมีสิทธิเลือกตั้งท่ีมาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง  ๒,366  คน  คิดเป็นร๎อยละ 65.92 
บัตรดี  ๒,236  บัตร  คิดเป็นร๎อยละ ๙4.50     บัตรเสีย  51  บัตร  คิดเป็นร๎อยละ 2.16 
บัตรเลือกตั้งท่ีท าเครื่องหมายในชํองไมํประสงค์ลงคะแนน  ๗9  บัตร  คิดเป็นร๎อยละ 3.3๔ 
ผ๎ูท่ีได๎รับการเลือกต้ัง  คือ ๑) นายมนัส  หรีกประโคน ๒) นายโกเมนทร์  แผนกิจเจริญ 

๓) นายพงศ์นภัส  ดุจจานุทัศน์ ๔) นายจีระ  หรีกประโคน  
๕) นายทองธวัช  สวดประโคน ๖) น.ส.นิตญาภรณ์  ท่ัวเทพพิทักษ์ 

นายกเทศมนตรีต าบลประโคนชัย 
ผ๎ูมีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายช่ือผ๎ูมีสิทธิเลือกตั้ง  ๗,415  คน 
ผ๎ูมีสิทธิเลือกตั้งท่ีมาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง  4,731  คน  คิดเป็นร๎อยละ ๖3.๘0 
บัตรดี  3,560  บัตร  คิดเป็นรอ๎ยละ 7๕.25   บัตรเสีย  408  บัตร  คิดเป็นร๎อยละ 8.62 
บัตรเลือกตั้งท่ีท าเครื่องหมายในชํองไมํประสงค์ลงคะแนน  763  บัตร  คิดเป็นร๎อยละ ๑6.1๓ 
ผ๎ูท่ีได๎รับการเลือกตั้ง  คือ  นายวรณัฐ  ศรีสุริยชัย 
ท้ังนี้ คณะกรรมการการเลือกต้ังได๎ประกาศรับรองผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและ

นายกเทศมนตรีต าบลประโคนชัย  เมือ่วันท่ี 22 เมษายน ๒๕64 
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๓. ประชากร 
1) ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร  (ข๎อมูลเปรียบเทียบย๎อนหลัง 3-5 ปี และการคาดการณ์ในอนาคต) 

ปัจจุบัน (ณ 30 มิถุนายน 2564) เทศบาลต าบลประโคนชัยมีประชากรจ านวนท้ังส้ิน 9,581 คน แยกเป็นชาย ๔,525 คน คิดเป็นร๎อยละ ๔๗.23 ของ
ประชากรท้ังหมด และเป็นหญิง ๕,056 คน คิดเป็นร๎อยละ ๕๒.77 ของประชากรท้ังหมด มีจ านวนบ๎านท้ังส้ิน 4,092 หลังคาเรือน อัตราสํวนความหนาแนํนของประชากร
ตํอพื้นท่ี ๒,254 คนตํอตารางกิโลเมตร จากสถิติจ านวนประชากรย๎อนหลัง 3 ปี (2561 - 2563) ประชากรมีจ านวนลดลง และในอนาคตคาดวําจ านวนประชากรจะลดลง 
แตํจ านวนบ๎านจะเพิ่มขึ้น 

 

หมูท่ีํ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
บ๎าน 

(หลังคา
เรือน) 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

บ๎าน 
(หลังคา
เรือน) 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

บ๎าน 
(หลังคา
เรือน) 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ทะเบียนบ๎าน
กลาง 

1 37 35 72 1 45 41 86 1 26 31 57 

หมูํท่ี ๑ 775 976 1,102 2,078 777 955 1,081 2,036 781 945 1,066 2,011 
หมูํท่ี ๒ 586 601 710 1,311 588 589 688 1,277 595 577 682 1,259 
หมูํท่ี ๓ 1,029 975 1,040 2,015 1,032 965 1,033 1,998 1,041 932 1,011 1,943 
หมูํท่ี ๔ 465 626 729 1,355 471 613 718 1,331 473 609 702 1,311 
หมูํท่ี ๕ 292 442 476 918 293 436 468 904 293 431 457 888 
หมูํท่ี ๖ 219 243 286 529 225 242 279 521 225 235 269 504 
หมูท่ีํ ๗ 663 843 906 1,749 666 817 897 1,714 674 803 874 1,677 

รวมทั้งสิ้น 4,030 4,743 5,284 10,027 4,053 4,662 5,205 9,867 4,083 4,558 5,092 9,650 
(ท่ีมา : ส านักทะเบียนท๎องถิ่นอ าเภอประโคนชัย  ณ เดือนธันวาคม 2561 - 2563) 
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2) ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ปัจจุบัน (ณ 30 มิถุนายน 2564) เทศบาลต าบลประโคนชัยมีประชากรจ านวนท้ังส้ิน 

9,581 คน แยกเป็นชํวงอายุแรกเกิด - 6 ปี จ านวน 560 คน , ชํวงอายุ 7 - 22 ปี จ านวน 2,079 คน , 
ชํวงอายุ 23 - 59 ปี จ านวน 4,834 คน ชํวงอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 2,108 คน และหากแยกตามชํวงอายุ
ย๎อนหลัง 3 ปี (2561 - 2563)  มีจ านวนประชากรดังนี้ 
 

 
ชํวงอายุ 

ปี 2561 (สัญชาติไทย) ปี 2562 (ทุกสัญชาติ) ปี 2563 (ทุกสัญชาติ) 
ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

แรกเกิด - 6 ปี 353 366 719 312 323 635 291 285 576 
อาย ุ7 - 22 ปี 1,138 1,074 2,212 1,130 1,051 2,181 1,102 1,010 2,112 

อายุ 23 - ๕๙ ปี 2,446 2,666 5,112 2,396 2,630 5,026 2,321 2,575 4,896 
อาย ุ๖๐ ปีขึ้นไป 800 1,175 1,975 824 1,201 2,025 844 1,222 2,066 

รวมทั้งสิ้น 4,737 5,281 10,018 4,662 5,205 9,867 4,558 5,092 9,650 
(ท่ีมา : ส านักทะเบียนท๎องถิน่อ าเภอประโคนชัย  ณ เดือนธันวาคม 2561 - 2563) 

 
๔. สภาพทางสังคม 

1) การศึกษา 
เทศบาลต าบลประโคนชัยมีโรงเรียนในสังกัด คือ โรงเรียนเทศบาลต าบลประโคนชัย และมี

สถานศึกษาท่ีอยูํในพื้นท่ี  ดังนี้  (ข๎อมูล :  ณ ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕64) 
สัสังกัด  

โรงเรียน 
จ านวน 

ครู 
อนุบาล ประถม 

จ านวน 
ห๎องเรียน 

จ านวน 
นักเรียน 

จ านวน 
ห๎องเรียน 

จ านวน 
นักเรียน 

ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต ๒ 
(สพป.บร.๒) 

รร.อนุบาลประโคนชัย 
(อ านวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 

60 8 188 30 1,055 

รร.ประโคนชัยวิทยา   50 7 232 24 925 
รร.วัดแจ๎ง(เศียรครุุราษฎร์
บ ารุง) 

15 3 59 12 186 

รร.เทศบาลต าบลประโคนชัย 15 3 176 6 162 
 

 
สังกัด 

 
โรงเรียน 

จ านวน 
ครู 

มัธยมต๎น มัธยมปลาย 
จ านวน 

ห๎องเรียน 
จ านวน 
นักเรียน 

จ านวน 
ห๎องเรียน 

จ านวน 
นักเรียน 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต ๓๒ (สพม.๓๒) 

ประโคนชัยพิทยาคม ๑47 ๓๙ ๑,๔98 ๓๙ ๑,๔40 
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 120 33 ๑,105 ๒๗ 1,076 
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หอสมุดเทศบาลต าบลประโคนชัย เดิมเรียกวําหอสมุดแหํงชาติ สาขาประโคนชัย สังกัดส านัก
ศิลปากรท่ี ๑๒ นครราชสีมา ต้ังอยูํในบริเวณวัดกลาง อ าเภอประโคนชัย ตํอมาเมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓  
กรมศิลปากรได๎ถํายโอนภารกิจดังกลําวให๎เทศบาลต าบลประโคนชัย ปัจจุบันต้ังอยูํเลขท่ี ๒๓๕ หมูํท่ี ๒ ต าบล
ประโคนชัย อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในบริเวณเดียวกับท่ีต้ังโรงเรียนเทศบาลต าบลประโคนชัย โดย
หอสมุดเทศบาลต าบลประโคนชัย มีภารกิจหลักในการอนุรักษ์ พัฒนา เผยแพรํ และสืบทอดมรดกทางด๎าน
วัฒนธรรม และถือเปน็แหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลประโคนชัยและพื้นท่ีใกล๎เคียง 
  

2) สาธารณสุข 
  ในเขตเทศบาลต าบลประโคนชัย มีโรงพยาบาลประโคนชัย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ขนาด  
120  เตียง  ต้ังอยูํ 1 แหํง  โดยมีบุคลากรดังนี้   
  - แพทย์  18  คน - ทันตแพทย์  8  คน         - นักเทคนิคการแพทย์  6  คน 
  - เภสัชกร  14  คน - นักกายภาพบ าบัด  4  คน     - พยาบาลวิชาชีพ  134  คน 
  - แพทย์แผนไทย  3  คน - นักรังสีการแพทย ์ 3  คน     - นักวิชาการสาธารณสุข  6  คน   
  - เจ๎าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉกุเฉิน)  4  คน 

(ท่ีมา : โรงพยาบาลประโคนชัย  ข๎อมูล ณ ธันวาคม 2563) 
 

  จากรายงานการจัดอันดับโรคท่ีต๎องเฝูาระวังทางระบาดวิทยา โดยใช๎จ านวนผ๎ูปุวยเป็นเกณฑ์
ในการจัดอันดับโรคของอ าเภอประโคนชัย ต้ังแตํวันท่ี 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 พบวําโรคท่ีมี
จ านวนผ๎ูปุวยสูงสุด 10 ล าดับแรก ดังนี้  
 

ล าดับ 
   ท่ี 

ชือ่โรค จ านวนผู้ป่วย 
(ราย) 

อัตราป่วยต่อ 
ประชากรแสนคน 

จ านวนตาย 
(ราย) 

อัตราตายต่อ 
ประชากรแสนคน 

1 ไข๎ไมํทราบสาเหตุ 2,793 2,039.64 2 1.46 
2 อุจจาระรํวง 2,063 1,506.54 0 0 
3 โรคปอดบวม 585 427.21 0 0 
4 โรคไข๎เลือดออก 260 189.87 0 0 
5 โรคตาแดง 190 138.75 0 0 
6 โรคอาหารเป็นพิษ 111 81.06 1 0.73 
7 โรคมือเท๎าปาก 110 80.33 0 0 
8 S.T.D.,total (37-41,79-81) 96 70.11 0 0 
9 โรคสุกใส 85 62.07 0 0 

10 โรคไข๎หวัดใหญํ 75 54.77 0 0 
 (ท่ีมา : งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน  โรงพยาบาลประโคนชัย) 
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ในเขตเทศบาลต าบลประโคนชัยมีร๎านขายยา  จ านวน 14 แหํง  แยกเป็นประเภท ขย.1 (มีเภสัชกรประจ าร๎าน)  จ านวน 8 แหํง  ประเภท ขย.2  
(ไมํใชํเภสัชกรแตํได๎รับการอบรม)  จ านวน 6 แหํง  และมีคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง สถานพยาบาล ดังนี้ 

ล าดบั 
ท่ี 

ชือ่คลินิก/สถานพยาบาล ชือ่ผูรั้บอนุญาต เลขทีใ่บอนุญาต 
ประกอบกิจการ 

เลขที่ใบอนุญาต 
ด าเนินการ 

เลขท่ีใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพ 

1 สหคลินิกแพทย์หญิงสุรีรัตน ์ พญ.สุรีรัตน์ เทียนศิริวงศากุล 31110000151 3111000146 14629 / ท.3957 
ทันตแพทย์วัชรินทร์ ทพ.วัชรินทร์ เทียนศิริวงศากุล 

2 คลินิกเวชกรรมคลินิกนายแพทย์สุทัศน์ นพ.สุทัศน์  ไชยบัง 31101000550 31101000550 13490 
3 คลินิกเวชกรรมแพทย์หญิงพรรณทิพา พญ.พรรณทิพา  สังฆฤทธิ์ 31101000554 31101000554 26821 
4 รวมแพทย์ประโคนชัย นพ.นวกร  อิงคไพโรจน ์ 31102000963 31102000963 39185 / 43563 
5 คลินิกเวชกรรมนายแพทย์กิตติศักดิ์ นพ.กิตติศักดิ์  วิทยาไพโรจน์ 31101001451 31101001451 24774 
6 รักษ์ฟันคลินิกทันตกรรม ทพญ.สุภัทรา  ฉั่วสุวรรณ 31103000456 31103000456 ท.8900 
7 พี.เอ็น.แล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ นายนิคม  ยังกองแก๎ว 31107000160 31107000160 ทน.12283/ทน.12290 
8 แพทย์ปุลวัชรคลินิกเฉพาะทางด๎านเวชกรรม นพ.ปุลวัชร  การัมย์ 31102000162 31102000162 39484 
9 คลินิกสมพจน์การพยาบาลและผดุงครรภ์ นางสมพจน์  ทองกระจาย 31105000128 31105000128 ผ.13895 

10 คลินิกประคองการพยาบาลและผดุงครรภ์ นางประคอง  มีศิลป์ 31105000132 31105000132 พ.6366 
11 พงษ์ศรีคลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ นางพงษ์ศรี  พลวัน 31105001047 31105001047 4711043923 

  (ท่ีมา : ศูนย์ค๎ุมครองผ๎ูบริโภค  โรงพยาบาลประโคนชัย) 
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  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลประโคนชัย มีพยาบาลวิชาชีพ 2 คน มีเครือขําย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน (อสม.) เทศบาลต าบลประโคนชัย จ านวน 144 คน เป็นกลไกส าคัญใน
การประสานงานด๎านการสาธารณสุขในชุมชน  และมีประชาชนมาใช๎บริการสรุปได๎ดังนี้ 

 

รายการ ปีงบประมาณ ๒๕61 ปีงบประมาณ ๒๕62 ปีงบประมาณ ๒๕63 
จ านวน (คร้ัง) รวม จ านวน (คร้ัง) รวม จ านวน (คร้ัง) รวม 

อายุรกรรม 762 ๑,๗19 659 1,276 591 1,086 
เด็ก 304 199 131 
ศัลยกรรม (ท าแผล) 633 396 346 
วางแผนครอบครัว ๒0 22 18 

 
 

รายการ 
ปีงบประมาณ ๒๕61 ปีงบประมาณ ๒๕62 ปีงบประมาณ ๒๕63 

จ านวน (คร้ัง) รวม จ านวน (คร้ัง) รวม จ านวน (คร้ัง) รวม 
การใช๎ 
บริการ 

 รายเกํา ๑,๔41 ๑,๗19 1,052 1,276 930 1,086 
 รายใหม ํ ๒78 224 156 

ท่ีอยู ํ  ในเขตเทศบาล ๑,187 ๑,๗19 974 1,276 816 1,086 
 นอกเขตเทศบาล 532 302 270 

สิทธิ์การ 
รักษา  

 บัตรทอง ๑,๑01 ๑,๗19 854 1,276 681 1,086 
 ประกันสังคม ๑72 139 172 
 เบิกได๎ 44๖ 283 233 

แยกตาม 
กลํุมอายุ 

 ผ๎ูใหญํ (มากกวํา   
 15 ปีข้ึนไป) 

๑,๔๑6 ๑,๗19 1,077 1,276 955 1,086 

 เด็ก  
 (น๎อยกวํา 15 ปี) 

303 199 131 

แยกตาม 
เพศ 

 ชาย 727 ๑,๗19 523 1,276 417 1,086 
 หญิง 992 753 668 

 
3) อาชญากรรมและยาเสพติด 
 จากสถิติของสถานีต ารวจภูธรประโคนชัย วันท่ี 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563   

มีคดีอาชญากรรมและคดียาเสพติดท่ีเกิดขึน้ในเขตต าบลประโคนชัย  ดังนี้  
1) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  จ านวน  36  คดี 
2) ความผิดเกี่ยวกับชีวิตราํงกาย  จ านวน    3  คดี 
3) ความผิดเกี่ยวกับ พรบ.การพนัน จ านวน  19  คดี 
4) ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์  จ านวน    6  คดี 
5) ความผิดเกี่ยวกับเมาสุราขับข่ีรถ จ านวน  28  คดี 
6) ความผิดเกี่ยวกับ พรบ.ค๎าประเวณี จ านวน  39  คดี 
7) ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ  จ านวน    6  คดี 
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8) ความผิดเกี่ยวกับ พรก.ฉุกเฉิน  จ านวน  12  คดี 
9) อื่นๆ     จ านวน    9  คดี 

4) การสงัคมสงเคราะห์  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เทศบาลต าบลประโคนชัยได๎ด าเนินโครงการสงเคราะห์

ผ๎ูด๎อยโอกาส กรณีผ๎ูด๎อยโอกาส ผ๎ูยากไร๎ ผ๎ูสูงอายุ คนยากจน และคนอนาถาในเขตเทศบาล ท่ีได๎รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพรํระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมอบเงินให๎แกํ 153 
ครอบครัวๆ ละ 2,000.- บาท  306,000.- บาท 

นอกจากนี้ กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นได๎จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปแบบ
ก าหนดวัตถุประสงค์ใหเ๎ทศบาลต าบลประโคนชัยด าเนินการเบิกจํายตามโครงการสร๎างหลักประกันด๎านรายได๎ 
แกผ๎ูํสูงอายุ เป็นเงิน 11,798,000.- บาท เบิกจําย 11,726,800.- บาท รวมกลํุมเปราะบาง 475 คนๆ ละ 
3,000.- บาท (ส.ค. 63) 

โครงการสนับสนนุการเสรมิสร๎างสวัสดิการทางสังคมให๎แกํคนพิการหรือทุพพลภาพ เป็นเงิน 
3,018,400.- บาท เบิกจําย 2,968,000.- บาท รวมกลํุมได๎รับผลกระทบโควิด 246 คนๆ ละ 1,000.- 
บาท (มิ.ย. 63) และกลํุมเปราะบาง 184 คนๆ ละ 3,000.- บาท (ส.ค. 63) 
 
๕. ระบบบริการพื้นฐาน 

1) การคมนาคมขนส่ง  
  เทศบาลต าบลประโคนชัยมีทางหลวงแผํนดินหมายเลข ๒๔ ตัดผํานในแนวตะวันออก-
ตะวันตก และทางหลวงแผํนดินหมายเลข ๒๑๙ (๒๔๔๕) , ทางหลวงแผํนดินหมายเลข ๒๐๗๕ , ทางหลวง
แผํนดินหมายเลข ๒๒๐๘ ตัดผํานเทศบาลในแนวเหนือ-ใต๎ ท่ีใช๎เดินทางติดตํอภายในอ าเภอ จังหวัดใกล๎เคียง 
และกรุงเทพมหานครได๎โดยสะดวก 
  ในสํวนของการจัดการขนสํงมวลชนท่ีอ านวยความสะดวกในการเดินทางให๎กับประชาชน 
สามารถแบํงออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

(1) การขนสํงมวลชนภายในเขตเทศบาลต าบลประโคนชัย มีรถจักรยานยนต์รับจ๎างให๎บริการ
บริเวณสถานีขนสํงผ๎ูโดยสารอ าเภอประโคนชัยและหน๎าโรงพยาบาลประโคนชัย 

(2) การขนสํงมวลชนภายนอกเขตเทศบาลต าบลประโคนชัย มีสถานีขนสํงผ๎ูโดยสารอ าเภอ
ประโคนชัยใหบ๎ริการผ๎ูโดยสารท่ีเดินทางมาตํอรถไปยังกรุงเทพฯ และจังหวัดตํางๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ต้ังอยูบํริเวณถนนมหาราช   

นอกจากนี้ยังมีรถยนต์สองแถวขนาดเล็กจอดให๎บริการบริเวณตลาดคิวรถเล็ก ใช๎เดินทางไปยัง
หมูบํ๎านใกล๎เคียงภายในอ าเภอประโคนชัย  และมีรถยนต์รับจ๎างจอดให๎บริการบริเวณหน๎าวัดกลางประโคนชัย 

2) การไฟฟ้า  
  การไฟฟูาสํวนภูมิภาคอ าเภอประโคนชัย มีพื้นท่ีรับผิดชอบครอบคลุมอ าเภอประโคนชัย และ
อ าเภอพลับพลาชัย โดยจํายกระแสไฟฟูาให๎ผ๎ูใช๎ไฟในเขตอ าเภอประโคนชัย จ านวน 34,649 ราย และสาขา
ยํอยอ าเภอพลับพลาชัย จ านวน 10,421 ราย  (ข๎อมูล ณ ปี ๒๕64) 
  นอกจากนี้เทศบาลต าบลประโคนชัยได๎ด าเนินการติดต้ังไฟฟูาสาธารณะ จ านวน 541 จุด 
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชํวงกลางคืน 
 
 



แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๖ - ๒๕70) เทศบาลต าบลประโคนชัย 
 

-13- 
 

3) การประปา 
  การประปาเป็นกิจการพาณิชย์ของเทศบาลต าบลประโคนชัย ใช๎น้ าจากอํางเก็บน้ าสนามบิน
เป็นแหลํงน้ าดิบในการผลิตน้ าประปา โรงผลิตประปาอยูํหํางจากเทศบาลต าบลประโคนชัยประมาณ ๕ 
กิโลเมตร ขนาดเครื่องยนต์ใช๎ระบบไฟฟูา ๒ เครื่อง ใช๎น้ ามันดีเซล ๑ เครื่อง ปริมาณการผลิต ๔,๘๐๐ ลูกบาศก์
เมตร/วัน ปริมาณการจ าหนําย ๓,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน สามารถให๎บริการน้ าประปาแกํท่ีอยูํอาศัยและ
สถานท่ีราชการในเขตเทศบาล จ านวน ๓,113 ราย และนอกเขตเทศบาลในหมูํท่ี 8 , 9 , 13 จ านวน ๑,330 
ราย  (ข๎อมูล ณ กรกฎาคม ๒๕64) 

4) โทรศพัท์ 
บริษัท โทรคมนาคมแหํงชาติ จ ากัด (มหาชน) สาขาประโคนชัย มีพื้นท่ีรับผิดชอบครอบคลุม 

๕ อ าเภอ ได๎แกํ อ าเภอประโคนชัย อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอละหานทราย อ าเภอบ๎านกรวด และอ าเภอ
พลับพลาชัย โดยในพื้นท่ีอ าเภอประโคนชัยให๎บริการโทรศัพท์ จ านวน 2,048 เลขหมาย และอินเตอร์เน็ต 
จ านวน 3,584 เลขหมาย  (ข๎อมูล ณ ปี 2564)   
 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
1) การเกษตร  

  เทศบาลต าบลประโคนชัยเป็นพื้นท่ีชุมชน ไมํมีพื้นท่ีท าสวนหรือท าไรํ มีพื้นท่ีบางสํวนของ
ชุมชนวัดแจ๎งค๎ุมสายัณห์ ชุมชนศูนย์การค๎า และชุมชนวัดโพธิ์ ประมาณ ๔๐ ไรํ ท่ีท าการเกษตร(ท านา) ซึ่งอยูํ
ทางตอนใต๎ของเขตเทศบาล หากคิดเป็นพื้นท่ีการเกษตรในเขตต าบลประโคนชัย เนื้อท่ีปลูกข๎าว 19,164 ไรํ 
เกตรกร 1,362 ครัวเรือน จะปลูกข๎าวเป็นสํวนใหญํเฉล่ีย 360 กก./ไรํ  (ท่ีมา : เกษตรอ าเภอประโคนชัย  
ข๎อมูล ณ ปี ๒๕64) 

2) การบริการ  เทศบาลต าบลประโคนชัยมีสถานประกอบการและสถานบริการสาธารณะ ดังนี้  
ล าดับ ประเภทสถานประกอบการและสถานบริการสาธารณะ จ านวน (แหํง) 

๑ โรงแรม/รีสอร์ท 3 
๒ บ๎านเชํา/ห๎องเชํา ๑55 
๓ ปัม๊น้ ามันถังหัวจํายอัตโนมัติ ๑ 
๔ ร๎านขายสํงสินค๎าเบ็ดเตล็ด ๑4 
๕ ร๎านจ าหนํายสินค๎าเบ็ดเตล็ด 62 
๖ สถานท่ีจ าหนํายอาหารตาม พรบ.สาธารณสุข 10 
๗ ร๎านจ าหนํายวัสดุกํอสร๎าง 2 
๘ ร๎านจ าหนํายวัสดุทางการเกษตร ๑๐ 
๙ ร๎านถํายรูป ๒ 

๑๐ ร๎านตัดผมชาย 10 
๑๑ ร๎านเสริมสวย 22 
๑๒ กิจการท่ีเป็นอันตรายตํอสุขภาพอื่นๆ ๓3 

(ท่ีมา : กองคลัง เทศบาลต าบลประโคนชัย) 
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3) การทอ่งเที่ยว   
เทศบาลต าบลประโคนชัยไมํมีแหลํงทํองเท่ียวในพื้นท่ี แตํเป็นเส๎นทางหลักท่ีใช๎เป็นทางผํานไป

ยังแหลํงทํองเท่ียวเชิงอารยธรรมขอม เชํน อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ๎ง ปราสาทหินเมืองต่ า พร๎อมท้ังแหลํง
ทํองเท่ียวทางศาสนา เชํน พระพุทธประโคนชัยมหามิ่งมงคล และแหลํงทํองเท่ียวทางธรรมชาติ เชํน สวนนก
อํางเก็บน้ าสนามบิน  

4) อุตสาหกรรม  
 อุตสาหกรรมบริการ สํวนใหญํเป็นประเภทร๎านซํอมรถจักรยานยนต์ รถยนต์ และเครื่อง 

จักรกลทางการเกษตร ซึ่งอยูํทางด๎านตะวันตกของเขตเทศบาล บริเวณริมทางหลวงแผํนดินหมายเลข 24 และ
อุตสาหกรรมขนาดเล็กท่ีใช๎วัตถุดิบทางการเกษตร ได๎แกํ โรงสีข๎าวขนาดเล็ก  

5) การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
   มีตลาดสดเทศบาลต าบลประโคนชัย เป็นศูนย์กลางการจ าหนํายสินค๎าท่ีส าคัญของอ าเภอ 
ประโคนชัย ซึ่งเป็นร๎านค๎าสํงและพืชผลทางการเกษตร และมีกลํุมอาชีพ คือ กลํุมอาชีพกุ๎งจํอมกระยาสารท 
เป็นสินค๎า OTOP ท่ีมีช่ือเสียงท ารายได๎ให๎กับประชาชนในอ าเภอประโคนชัย และได๎ท าการจัดต้ังชมรมกุ๎งจํอม
กระยาสารทประโคนชัย  มีสมาชิก ๒5 คน 
 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

1) การนับถือศาสนา  
ประชาชนสํวนใหญํนบัถอืศาสนาพุทธ มีวัดอยูใํนเขตเทศบาลต าบลประโคนชัย จ านวน ๔ วัด คือ 
วัดกลาง วัดแจ๎ง วัดจ าปา วัดโพธ์ิ และมีวัดในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลประโคนชัย ที่
ประชาชนในเขตเทศบาลเขา๎ไปท าศาสนกิจเปน็ประจ า จ านวน ๔ วัด คือ วัดชัยมงคล วัดโคน วัด
ตาดําน วัดปุาหนองมํวง   
 

ล าดับ 

ที่ 

วัด สถานที่ตั้ง ปีท่ีได๎รับอนุญาต 
ให๎สร๎างวัด 

 ปีท่ีรับพระราชทาน 
วิสุงคามสีมา 

๑. วัดโคน หมูํท่ี ๕ อบต.ประโคนชัย ๒๓๐๐ ๒๓๔๐ 
2. วัดโพธิ์ หมูํท่ี ๗  ชุมชนวัดโพธิ์ ๒๓๓๐ ๒๓๔๐ 
๓. วัดจ าปา หมูํท่ี ๒  ชุมชนวัดจ าปา ๒๓๕๐ ๒๓๖๐ 
๔. วัดแจ๎ง หมูท่ีํ ๑  ชุมชนสายัณห์ ๒๓๙๐ ๒๓๙๘ 
๕. วัดกลาง หมูํท่ี ๓  ชุมชนหลักเมือง ๒๔๑๐ ๒๔๒๐ 
6. วัดชัยมงคล หมูทีํ ๖  อบต.ประโคนชัย ๒๔๒๐ ๒๔๕๐ 
๗. วัดหนองมํวง 

(วัดปุาประโคน
ชัย) 

หมูํท่ี ๑๐ อบต.ประโคนชัย ๒๕๓๑ ๒๕๓๗ 

๘. วัดตาดําน หมูํท่ี ๙ อบต.ประโคนชัย ๒๕๔๓ 2560 
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2) ประเพณีและงานประจ าปี  
  งานประเพณีท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลประโคนชัยได๎สํงเสริมการจัดงานประเพณีลอยกระทง  
งานประเพณีสงกรานต์ งานประเพณีแหํเทียนพรรษา โดยจัดรํวมกับองค์การบริหารสํวนต าบลประโคนชัย 
นอกจากนี้ ยังได๎สนับสนุนงบประมาณให๎ท่ีท าการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์จัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ๎งในชํวง
ต๎นเดือนเมษายน และท่ีท าการปกครองอ าเภอประโคนชัยจัดงานเทศกาลข๎าวมะลิหอม ปลาจํอมกุ๎ง ชมทํุงนก
ประโคนชัย  ซึ่งเป็นงานประจ าปีของอ าเภอประโคนชัยจัดในชํวงส้ินป ี 

3) ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน  
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลประโคนชัยมีภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการผลิตกุ๎งจํอม ซึ่งเป็น

สินค๎า OTOP ท่ีมีช่ือเสียงและท ารายได๎ 
ภาษาถิ่น ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลประโคนชัยสํวนใหญํพูดภาษาเขมรได๎ หากพูด

ภาษาไทยจะออกเสียง ร ได๎ชัดเจน  แตํปัจจุบันคนรุํนใหมํมีเพียงสํวนน๎อยท่ีสามารถฟังและพูดภาษาเขมรได๎ 
4) OTOP สินคา้พื้นเมืองและของท่ีระลึก 

กุ๎งจํอม-กระยาสารท เป็นสินค๎าท่ีท ารายได๎ให๎กับประชาชนในเขตเทศบาลต าบลประโคนชัย 
และนักทํองเท่ียวนิยมซื้อเป็นของฝาก ซึ่งมีวางจ าหนํายหลายร๎านตลอดสองข๎างทางถนนอ านวยกิจและใน 
ตลาดสดเทศบาลต าบลประโคนชัย 
 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
1) น้ า   

เทศบาลต าบลประโคนชัยมีแหลํงน้ าท่ีประชาชนใช๎ประโยชน์ จ าแนกได๎ 2 ประเภท คือ 
๑. แหล่งน้ าธรรมชาติผิวดิน  ม ี2 แหํง  ดังนี้ 

- หนองระแซซัน  ต้ังอยูํในเขตเทศบาลต าบลประโคนชัยและองค์การบริหารสํวน
ต าบลประโคนชัย มีพื้นท่ีประมาณ 66-1-33 ไรํ ประชาชนท่ีอาศัยอยูํรอบๆ สูบน้ ามาใช๎เพื่ออุปโภค ท้ังนี้ ยัง
เป็นสถานท่ีพักผํอนหยํอนใจและออกก าลังกายของประชาชนในชุมชน 

- ห้วยละเว้ีย  เป็นห๎วยท่ีมีระยะทางยาวหลายกิโลเมตร ไหลผํานทางตอนใต๎ของเขต
เทศบาลต าบลประโคนชัย และต าบลตํางๆ ได๎แกํ ต าบลจรเข้มาก ต าบลปังกู ต าบลโคกย่าง ต าบลโคกมะขาม 
ต าบลจันดุม แล้วไหลลงสู่แม่น  าชี  

๒. แหล่งน้ าชลประทาน 
- อ่างเก็บน้ าสนามบิน  ต้ังอยูํหมูท่ีํ 3 ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลประโคนชัย  

เป็นแก๎มลิงขนาดใหญํท่ีรองรับน้ าจากห๎วยกันแสง-ห๎วยหนองแหน ต าบลตะโกตาพิ ไหลผํานห๎วยตะลุง ต าบล
โคกม๎า มายังอํางเก็บน้ าสนามบิน ต าบลประโคนชัย และไหลออกไปยังพื้นท่ีต าบลจันดุม อ าเภอพลับพลาชัย 
สามารถเก็บกักน้ าได๎ประมาณ 3,130,000 ลูกบาศก์เมตร มีความลึกเฉล่ียประมาณ 5 เมตร ประชาชนใช๎ใน
การเกษตรกรรม และการประปาเทศบาลต าบลประโคนชัยซึ่งเป็นกิจการพาณิชย์ ใช๎เป็นน้ าดิบในการผลิต
น้ าประปาให๎ บริการประชาชนท้ังในเขตและนอกเขตเทศบาล 

2) ป่าไม้   
  เทศบาลต าบลประโคนชัยเป็นพื้นท่ีชุมชน จึงใช๎ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการอยูํอาศัย พาณิชยกรรม 
วัด สถาบันการศึกษา สถานท่ีราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จึงไมํมีปุาไม๎ในพื้นท่ีของเทศบาล
แตํอยํางใด ลักษณะของไม๎ท่ีปลูกเป็นเพียงพืชผลท่ีปลูกไว๎กินในครัวเรือน 
 



แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๖ - ๒๕70) เทศบาลต าบลประโคนชัย 
 

-16- 
 

9. อื่นๆ  
  1) โครงสรา้งและอัตราก าลังในการบริหารงาน 

การบริหารงานของเทศบาลประกอบด๎วยองค์กร  ดังนี ้
  ฝ่ายนิติบัญญัติ หรือสภาเทศบาล ประกอบด๎วย สมาชิกสภาเทศบาลท่ีประชาชนเลือกตั้งจ านวน  ๑๒  คน  อยูํในต าแหนํงคราวละ  ๔  ปี 

  ฝ่ายบริหาร หรือคณะผ๎ูบริหาร ประกอบด๎วย นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี จ านวน ๒ คน มีอ านาจหน๎าท่ีควบคุมรับผิดชอบในการบริหารงานของ
เทศบาลตามกฎหมาย โดยมีท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี จ านวน ๑ คน และเลขานุการนายกเทศมนตรี จ านวน ๑ คน คอยชํวยเหลือและสนับสนุนนายกเทศมนตรีในการ
ปฏิบติัภารกิจตามอ านาจหน๎าท่ี 

ฝ่ายข้าราชการประจ า มีปลัดเทศบาลเป็นผ๎ูบังคับบัญชาพนกังานเทศบาลและลูกจ๎างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลข๎าราชการประจ า
ของเทศบาลให๎เป็นไปตามนโยบาย และมีอ านาจหน๎าท่ีอื่นตามท่ีมีกฎหมายก าหนดหรือตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมาย โครงสร๎างการแบํงสํวนราชการเทศบาลต าบลประ
โคนชัย  ประกอบไปด๎วย ๑ ส านัก ๗ กอง  มีอัตราก าลังเจ๎าหน๎าท่ี   

 

 
สํวนงาน 

บริหารท๎องถ่ิน อ านวยการท๎องถ่ิน วิชาการ ท่ัวไป ครู ลูกจ๎าง 
ประจ า 

พนักงาน 
จ๎างตาม 
ภารกิจ 

พนักงาน 
จ๎าง
ท่ัวไป 

พนักงาน 
จ๎างเหมา 
บริการ 

 
รวม สูง กลาง ต๎น สูง กลาง ต๎น ช านาญ 

การ 
พิเศษ 

ช านาญ 
การ 

ปฏิบัติ 
การ 

อาวุโส ช านาญ 
งาน 

ปฏิบัติ 
งาน 

ส านักปลัดเทศบาล - 2 - - 1 2 - 4 1 - 1 - - 3 3 13 1 31 
กองคลัง - - - - - 2 - 2 - - 2 - - - - 2 1 9 
กองชําง - - - - - 2 - - - 1 1 1 - - 1 6 1 13 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม - - - - 1 1 1 2 - - - - - 1 3 26 - 35 
กองสวัสดิการสังคม - - - - 1 1 - 2 - - - - - - - - 1 5 
กองการศึกษา - - - - - 1 - 2 - - 1 - - - - 3 - 7 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - - - - - 2 - 3 - - - - - - 1 1 - 7 
กองการประปา - - - - - 1 - - - - - - - 3 2 6 2 14 
โรงเรียนเทศบาลต าบลประโคนชัย - - - - - - - - - - - - 5 - 1 1 10 17 

รวม - 2 - - 3 12 1 15 1 1 5 1 5 7 11 58 15 137 
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คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี 7/2564 

เมื่อวันท่ี 21 กรกฎาคม 2564 และตามประกาศเทศบาลต าบลประโคนชัย ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2564 ได๎
ก าหนดโครงสร๎างสํวนราชการ ก าหนดอ านาจหน๎าท่ี ความรับผิดชอบของสํวนราชการ และการจัดแบํงสํวน
ราชการภายในของเทศบาลต าบลประโคนชัย ดังนี้ 
  ๑. ส านักปลัดเทศบาล มีหน๎าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการท่ัวไปของเทศบาล และ
ราชการที่มไิด๎ก าหนดหน๎าท่ีของกอง ส านัก หรือสํวนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมท้ังก ากับและเรํงรัด
การปฏิบัติราชการของสํวนราชการในเทศบาลใหเ๎ป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของ
เทศบาล  งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ๎งและท่ีได๎รับมอบหมาย  ประกอบด๎วย 

๑.๑  ฝุายอ านวยการ 
๑.๑.๑ งานบริหารงานท่ัวไป   
๑.๑.๒ งานกิจการสภา    
๑.๑.๓ งานการเจ๎าหน๎าท่ี 
1.1.4 งานนิติการ 

  ๑.๒  ฝุายปกครอง 
   ๑.๒.๑ งานทะเบียนราษฎร 
   ๑.๒.๒ งานปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ๑.๒.๓ งานนโยบายและแผนงานเทศกิจ 

  ๒. กองคลัง มีหน๎าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจํายเงิน การรับเงิน การน าสํงเงิน การ
เก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน คําจ๎าง คําตอบแทน 
เงินบ าเหน็จบ านาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบแสดงฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินตํางๆ การจัดท า
บัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได๎และรายจํายตํางๆ การควบคุมการเบิกจําย งานท างบทดลองประจ า 
เดือนประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล งานอื่นๆ ท่ีเกีย่วข๎องและท่ีได๎รับมอบหมาย ประกอบด๎วย 
   ๒.๑ ฝุายบริหารงานคลัง 
    ๒.๑.๑ งานบริหารงานท่ัวไป 
    ๒.๑.๒ งานการเงินและบัญช ี
    ๒.๑.๓ งานพัสดุและทรัพย์สิน 
    ๒.๑.๔ งานพัฒนารายได๎ 
    ๒.๑.๕ งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
  ๓. กองช่าง มีหน๎าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข๎อมูลทางด๎าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดลองคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การกํอสร๎าง งาน
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการกํอสร๎างและซํอมบ ารุง การควบคุมการ
กํอสร๎างและซํอมบ ารุง งานแผนงานด๎านวิศวกรรมเครื่องจักรกล งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข๎องและท่ีได๎รับมอบหมาย  
ประกอบด๎วย 

๓.๑ ฝุายแบบแผนและกํอสร๎าง 
  ๓.๑.๑ งานบริหารงานท่ัวไป 

 ๓.๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา 
 ๓.๑.๓ งานสถาปัตยกรรม 
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๓.๑.4 งานสวนสาธารณะ 
๓.๑.5 งานสาธารณูปโภค 

  ๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหน๎าท่ีเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน สํงเสริมสุขภาพและ
อนามัย การปูองกันโรคติดตํอ งานสุขาภิบาลส่ิงแวดล๎อม และงานอื่นๆ เกี่ยวกับการให๎บริการด๎านสาธารณสุข 
งานด๎านการรักษาพยาบาลในเบื้องต๎นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุข  งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข๎องและท่ีได๎รับ
มอบหมาย  ประกอบด๎วย 
   ๔.๑ ฝุายบริหารงานสาธารณสุข 
    ๔.๑.๑ งานบริหารงานท่ัวไป 
    ๔.๑.๒ งานควบคุมและจัดการคุณภาพส่ิงแวดล๎อม 
    ๔.๑.3 งานสํงเสริมสุขภาพ 
    ๔.๑.4 งานปูองกันและควบคุมโรค 
    4.1.5 งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
    4.1.6 งานรักษาความสะอาด 
  5. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีหน๎าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน งานยุทธศาสตร์ของเทศบาล งานจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล งานสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน
ในการพัฒนาท๎องถิ่น งานประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด งานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล งาน
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล งานงบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนของ
เทศบาล งานจัดท าข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าและฉบับเพิ่มเติม(ถ๎ามี) งานตรวจติดตามและ
ประเมินผลงานและโครงการ งานจัดท าและพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศของเทศบาล งานบริการข๎อมูลสถิติ 
ชํวยเหลือให๎ค าแนะน าทางวิชาการ  งานอื่นๆ ท่ีเกีย่วของและท่ีได๎รับมอบหมาย  ประกอบด๎วย 
   5.๑ ฝุายบริหารงานท่ัวไป 

5.๑.1 งานประชาสัมพันธ ์
5.๑.2 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
5.๑.3 งานจัดท างบประมาณ 

  6. กองการศึกษา มีหน๎าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา งานพัฒนาการ 
ศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เชํน การ
จัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา งานโรงเรียน งานห๎องสมุด งานสํงเสริมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและกิจการศาสนา งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง
และท่ีได๎รับมอบหมาย  ประกอบด๎วย 
   6.๑ ฝุายบริหารการศึกษา 
    6.๑.๑ งานบริหารงานท่ัวไป 
    6.1.2 งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
    6.1.3 งานสํงเสริมกีฬาและนันทนาการ 
    6.๑.4 งานสํงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    6.๑.5 งานห๎องสมุด 
    6.๑.6 งานกิจการโรงเรยีน 
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  7. กองการประปา มีหน๎าท่ีเกี่ยวกับงานควบคุมการผลิตน้ าประปา งานวิเคราะห์และ
ตรวจสอบคุณภาพน้ าส าหรับใช๎ในการผลิตน้ าประปา งานจ าหนํายน้ าประปา งานติดต้ังระบบสูบน้ าแรงดันสูง
และสูบน้ าแรงดันต่ า งานติดต้ังทํอน้ าประปาและซํอมบ ารุงทํอน้ าประปา งานติดต้ังมาตรวัดน้ าประปา งาน
ควบคุมตรวจสอบการรับเงิน การจํายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดท าบัญชีเงินสดประจ าวันและบัญชีแยก
ประเภทของกิจการประปา งานจัดท างบประมาณรายรับรายจํายประจ าเดือนและประจ าปีของกิจการประปา 
งานจัดเก็บคําธรรมเนียมการใช๎น้ าประปา งานควบคุมติดตามเรํงรัดการจัดเก็บคําธรรมเนียมค๎างช าระ งานออก
ใบเสร็จคําธรรมเนียมตํางๆ เกี่ยวกับกิจการประปา  งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข๎องและท่ีได๎รับมอบหมาย  ประกอบด๎วย 
   7.๑ ฝุายงานผลิต 
    7.๑.๑ งานบริหารงานท่ัวไป 
    7.๑.๒ งานการเงินและบญัชี 
    7.๑.๓ งานวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
    7.๑.๔ งานบริการและซํอมบ ารุง 
  8. กองสวัสดิการสังคม  มีหน๎าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดท าแผนงานด๎านการพัฒนา
สังคม ด๎านสวัสดิการสังคม และด๎านสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาชุมชน งานจัดต้ังคณะกรรมการชุมชน งาน
สํงเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแกํเด็ก สตรี ผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูพิการ และผ๎ูด๎อยโอกาส ผ๎ูไร๎ท่ีพึ่ง ผ๎ูประสบภัย
พิบัติตํางๆ งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ผ๎ูพิการทางรํางกายและสมอง ผ๎ูถูกทอดท้ิง เรํรํอน ไร๎ที่พึ่ง ถูกท าร๎าย
รํางกาย งานสงเคราะห์ครอบครัวท่ีประสบปัญหาความเดือดร๎อน งานจํายเงินเบี้ยยังชีพผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูพิการ ฯลฯ 
งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข๎องและท่ีได๎รับมอบหมาย  ประกอบด๎วย 
   8.๑ ฝุายพัฒนาชุมชน 
    8.๑.๑ งานบริหารงานท่ัวไป 
    8.๑.๒ งานพัฒนาชุมชน 
    8.๑.๓ งานสังคมสงเคราะห์ 

9. หน่วยตรวจสอบภายใน  มีหน๎าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดท าแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี งานตรวจสอบความถูกต๎องและเช่ือถือได๎ของเอกสารการเงินการบัญชี เอกสารการรับจํายเงิน
ทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงินการบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน 
การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล งานตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการให๎เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเปูาหมาย
ท่ีก าหนดอยํางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ 
ประหยัดค๎ุมคําในการใช๎ทรัพยากรของสํวนราชการตํางๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหนํวยรับตรวจ 
งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข๎อมูล สถติิ ชํวยเหลือให๎ค าแนะน าแนวทางแก๎ไข ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานแกํหนํวยรับการตรวจและผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎อง  งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข๎องและท่ีได๎รับมอบหมาย ประกอบด๎วย 

9.๑ งานตรวจสอบภายใน 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
(๑) ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

   

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2580) 

 

วิสัยทัศน์ประเทศ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล๎ว ด๎วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
เปูาหมายการพัฒนาประเทศ  
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยํางตํอเน่ือง 
สังคมเป็นธรรม  ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน”  
ยุทธศาสตร์หลัก 
1. ด๎านความมั่นคง 
2. ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน 
3. ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 
4. ด๎านการสร๎างโอกาส ความเสมอภาค และเทําเทียมกันทางสังคม 
5. ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
6. ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

   

รํางกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี 13 
(พ.ศ. 2566 - 2570) 

 
 

“พลิกโฉมประเทศไทยสูํ เศรษฐกิจสร๎างคุณคํา สังคมเดินหน๎าอยําง
ย่ังยืน” 
13 หมุดหมาย (milestone)  ได๎แกํ 
1. ไทยเป็นประเทศชั้นน าด๎านสินค๎าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคําสูง 
2. ไทยเป็นจุดหมายของการทํองเท่ียวที่เน๎นคุณคําและความย่ังยืน 
3. ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟูาของอาเซียน 
4. ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลคําสูง 
5. ไทยเป็นประตูการค๎าการลงทุนและจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่
ส าคัญของภูมิภาค 
6. ไทยเป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัลของ
อาเซียน 
7. ไทยมีผู๎ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs) ที่
เข๎มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแขํงขันได๎ 
8. ไทยมีพ้ืนที่และเมืองหลักของภูมิภาคที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ 
ทันสมัย และนําอยํู 
9. ไทยมีความยากจนข๎ามรุํนลดลงและคนไทยทุกคนมีความคุ๎มครอง
ทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 
10. ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
11. ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
12. ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุํงเรียนรู๎อยํางตํอเน่ืองตอบโจทย์การ
พัฒนาแหํงอนาคต 
13. ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง 
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แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(พ.ศ. 2560 - 2565) 
ฉบับทบทวนปี 2562 

เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์  : พัฒนาอีสานสูํมิติใหมํให๎เป็น “ศูนย์กลาง
เศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุํมแมํน้ าโขง”  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
๑. บริหารจัดการน้ าให๎เพียงพอตํอการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพ 
ชีวิตอยํางย่ังยืน 
๒. แก๎ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎มีรายได๎น๎อยเพ่ือ ลด
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
๓. สร๎างความเข๎มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคูํกับ การแก๎ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
4. พัฒนาการทํองเท่ียวเชิงบูรณาการ 
5. ใช๎โอกาสจากการพัฒนาโครงขํายคมนาคมขนสํงที่เชื่อมโยงพ้ืนที่ 
เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนที่ เศรษฐกจิใหมํ ๆ ของภาค 
6. พัฒนาความรํวมมือและใช๎ประโยชน์จากข๎อตกลงกับประเทศ เพ่ือน
บ๎านในการสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนว
ระเบียงเศรษฐกิจ 

 

   

แผนพัฒนากลํุมจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 1 

(พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับทบทวนปี 2565 

เปูาหมายการพัฒนา  :  ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม  
ผลิตภัณฑ์ไหม  ทํองเท่ียวอารยธรรมขอม และสังคมเป็นสุข 
ประเด็นการพัฒนา 
1. การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร 
2. การพัฒนาอุตสาหกรรมการทํองเท่ียว และผลิตภัณฑ์ไหม 
3. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

   

 
 
 

แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย ์
(พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับทบทวนปี 2565 

เปูาหมายการพัฒนา : ศูนย์กลางการทํองเท่ียวอารยธรรมขอมและ 
กีฬามาตรฐานโลก เศรษฐกิจมั่นคง สงัคมเข๎มแข็ง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ด๎านเศรษฐกิจ “เป็นศูนย์กลางการทํองเท่ียวอารยธรรมขอม 
กีฬามาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต๎พ้ืนฐานของการผลิต
สินค๎าเกษตรปลอดภัย” 
2. ด๎านสังคมและคุณภาพชีวิต “คนบุรีรัมย์มคีุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง 
ย่ังยืน บนพ้ืนฐานความพอเพียง” 
3. ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม “ทรัพยากรธรรมชาติ 
สร๎างสรรค์ชีวิตและเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม” 
4. ด๎านรักษาความมั่นคงและความสงบ “บุรีรัมย์สงบสุข” 

 

   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขต

จังหวัดบุรีรัมย์ 
(พ.ศ. 2566 - 2570) 

วิสัยทัศน์  :  บุรีรัมย์เมืองแหํงกีฬา ทรัพยากรทํองเที่ยวล้ าคํา พัฒนา
เกษตรกรรมย่ังยืน สูํพ้ืนฐานคุณภาพชีวิตที่ดี ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. เมืองนําอยํูและคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. การพัฒนาการทํองเท่ียวและกีฬา 
3. การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
4. การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
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แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

วิสัยทัศน์  :  "พัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาให๎ก๎าวล้ า  สํงเสริม
วัฒนธรรมประเพณีท๎องถ่ินให๎ลือเลื่อง  บ๎านเมืองนําอยํู  ผู๎คน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี  บริหารงานอยํางมีธรรมาภิบาล" 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การพัฒนาด๎านการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี และ 
ภูมิปัญญาท๎องถ่ิน  
2. การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
3. การพัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
4. การพัฒนาด๎านสาธารณสุข  
5. การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ 
6. การพัฒนาด๎านสังคม  
7. การพัฒนาด๎านการเมืองการบริหาร 

 

   

 
 แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ (พ.ศ. 2561 - 2565) (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2565) 

  วิสัยทัศน์จังหวัดบุรีรัมย์ (Vision) 
          “ศูนย์กลางการทํองเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก เศรษฐกิจมั่นคงสังคมเข๎มแข็ง”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  วัตถุประสงค์รวม  
1) เพื่อเป็นศูนย์กลางการทํองเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก 
2) เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต๎พื้นฐานของการผลิตสินค๎าด๎านการ 

เกษตรและอาหารปลอดภัยมาตรฐานสากล 
3) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกชํวงวัย 
4) หมูํบ๎าน/ชุมชนเข๎มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5) เพื่อพัฒนาแหลํงน้ าและคุณภาพของน้ าควบคํูการเสริมสร๎างความรู๎ในเรื่องน้ าและ

การบริหารจัดการน้ า 
6) เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์และการใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความ

หลากหลายทางชีวภาพแบบมีสํวนรํวมของประชาชนอยํางยั่งยืน 
7) เพื่อจัดการขยะ/ส่ิงปฏิกูล และลดมลพิษอยํางเป็นระบบโดยการมีสํวนรํวมของ

ประชาชน 
8) สังคมสงบสุขและอบอุํน 
9) เพื่อให๎ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
10) เพื่อสํงเสริมปูองกันแก๎ไขปัญหายาเสพติด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic lssues ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  :  ด๎านเศรษฐกิจ  "เป็นศูนย์กลางการทํองเท่ียวอารยธรรมขอม กีฬา

มาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต๎พื้นฐานของการผลิตสินค๎าเกษตรปลอดภัย”  
วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อเป็นศูนย์กลางการทํองเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก 
2) เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต๎พื้นฐานของการผลิตสินค๎าด๎านการ 

เกษตรและอาหารปลอดภัยมาตรฐานสากล  
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แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาคุณภาพแหลํงทํองเท่ียวและส่ิงแวดล๎อมให๎เกิดความยั่งยืน 
2) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกทางการทํองเท่ียว 
3) พัฒนาบุคลากรด๎านการทํองเท่ียวเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมทํองเท่ียวของจังหวัด 
4) สํงเสริมและพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัยด๎านการทํองเท่ียว  
5) พัฒนาสินค๎าและบริการด๎านการทํองเท่ียว 
6) สํงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การทํองเท่ียว 
7) สํงเสริมการมีสํวนรํวม และการบริหารจัดการด๎านการทํองเท่ียวแบบประชารัฐ 
8) พัฒนากีฬาและสํงเสริมการทํองเท่ียวเชิงกีฬาในทุกรูปแบบ 
9) สร๎างอัตลักษณ์เมืองบุรีรัมย์ให๎เป็น “เมืองแหํงความจงรักภักดี” Buriram Blue City) 

เพื่อสํงเสริมการทํองเท่ียว 
10) สํงเสริมการทํองเท่ียวโดยชุมชน เพื่อกระจายรายได๎สํูชุมชน 
11) เรํงรัดการจัดหาน้ าและการเตรียมความพร๎อมในการให๎บริการน้ าเพื่อรองรับการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจของเมืองบุรีรัมย์ 
12) สํงเสริมการพัฒนาศูนย์กีฬา และสนามกีฬามาตรฐานโลก 
13) สํงเสริมการเช่ือมโยงเส๎นทางการทํองเท่ียวแบบครบวงจร 
14) สํงเสริมการทํองเท่ียวเชิงศาสนาและส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด

บุรีรัมย์และกลํุมจังหวัดอีสานใต๎ 
15) สํงเสริมการค๎าชายแดนเพื่อการค๎าและการลงทุน 
16) พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านการเกษตร 
17) สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินค๎าเกษตรอินทรีย์และ

เกษตรปลอดภัย 
18) สํงเสริมและพัฒนาความเข๎มแข็งของกลํุม/เครือขํายเกษตรอินทรีย์และเกษตร

ปลอดภัย 
19) สํงเสริมการน๎อมน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสํูการปฏิบัติโดยเช่ือมโยง

กับแผนชีวิตหมูํบ๎าน 
20) สํงเสริมการลงทุนและปัจจัยเอื้อให๎เกิดการลงทุน เพื่อพัฒนาศักยภาพ

อุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรมกลํุมวิสาหกิจ 
21) สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและท๎องถิ่นเพื่อให๎ได๎การรับรอง

คุณภาพและมาตรฐาน 
22) สํงเสริมและพัฒนาตลาดสินค๎าเกษตรแปรรูปและเกษตรปลอดภัย 
23) สํงเสริมการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการผลิตไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมแบบ

ครบวงจร 
24) การบริหารจัดการทางการเกษตร (Zoning) 
25) พัฒนาสถานประกอบการด๎านอาหารให๎ได๎รับการรับรองมาตรฐานและคุณภาพ 
26) พัฒนาศักยภาพภาคีเครือขํายในการเฝูาระวังความปลอดภัยด๎านอาหาร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  :  ด๎านสังคมและคุณภาพชีวิต  "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มั่นคง 
ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง" 

วัตถุประสงค์ 
๑) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกชํวงวัย 
๒) เพื่อใหห๎มูํบ๎าน/ชุมชนเข๎มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางการพัฒนา 
1) สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนทุกชํวงวัย 
2) สํงเสริมและพัฒนาครอบครัวให๎มีความอบอุํน 
3) สํงเสริมการแก๎ปัญหาครัวเรือนยากจน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4) เสริมสร๎างการเรียนรู๎และพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนทุกระดับ ตามเกณฑ์

คุณภาพทางการศึกษาของท๎องถิ่นและระดับชาติ 
5) เสริมสร๎างความมีศีลธรรมและการใช๎ศีลธรรมเป็นพื้นฐานในการด ารงอยูํในชุมชน

และสังคมของเด็กและเยาวชนในทุกระดับ  
6) สํงเสริมและพัฒนาทักษะด๎านแรงงานและการเข๎าถึงสิทธิและสวัสดิการตาม

กฎหมายแรงงาน 
7) สํงเสริมการสร๎างอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์และการจัดการ

แบบครบวงจรของกลํุมอาชีพและกลํุมวิสาหกิจชุมชนโดยกลไกประชารัฐ 
8) ยกระดับการบริการสาธารณสุข การเรียน การสอน และการวิจัยด๎าน

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
9) สํงเสริมและพัฒนามาตรการปูองกันและแก๎ไขปัญหาคุณภาพชีวิต 
10) สํงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนชีวิตหมูํบ๎านสันติสุข 9 ดี (เป็นคนดี มี

ปัญญา รายได๎สมดุล สุขภาพแข็งแรง ส่ิงแวดล๎อมสมบูรณ์ สังคมอบอุํน หลุดพ๎นอาชญากรรม กองทุนพึ่งพา
ตนเอง และคณะกรรมการหมูํบ๎าน/ชุมชนเข๎มแข็ง) 

11) สร๎างและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของกลไกลในการขับเคล่ือนนโยบายรัฐ สํูการ
ปฏิบัติใน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  :  ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม  "ทรัพยากรธรรมชาติ
สร๎างสรรค์ชีวิตและเป็นมิตรตํอส่ิงแวดล๎อม"  

วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อพัฒนาแหลํงน้ าและคุณภาพของน้ า ควบคํูการเสริมสร๎างความรู๎ในเรื่องน้ าและ

การบริหารจัดการน้ า 
2) เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์และการใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย

ทางชีวภาพแบบมีสํวนรํวมของประชาชนอยํางยั่งยืน 
3) เพื่อจัดการขยะ/ส่ิงปฏิกูล และลดมลพิษอยํางเป็นระบบโดยการมีสํวนรํวมของ

ประชาชน  
แนวทางการพัฒนา 
1) สํงเสริมการจัดหาและพัฒนาแหลํงน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคให๎เพียงพอ ควบคํูกับ

การเสริมสร๎างความรู๎ในเรื่องน้ าและการบริหารจัดการน้ า 
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2) สํงเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพทรัพยากรปุาไม๎ และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ
โดยเน๎นการใช๎ประโยชน์อยํางยั่งยืนและชาญฉลาด 

3) สํงเสริมให๎เกิดชุมชนต๎นแบบในการบริหารจัดการและใช๎ประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 

4) สํงเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อมให๎เป็นหน๎าท่ีของพลเมืองคนบุรีรัมย์ 

5) สํงเสริมให๎เกิดกระบวนการควบคุมและลดมลพิษโดยเน๎นการผลิตและการบริโภค
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมและระบบนิเวศ 

6) สํงเสริมให๎เกิดกระบวนการบริหารจัดการขยะและส่ิงปฏิกูลในระดับพื้นท่ีต้ังแตํต๎น
ทางถึงปลายทาง โดยเน๎นกระบวนการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน 

7) สํงเสริมให๎เกิดชุมชนหรือองค์กรต๎นแบบในการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  :  ด๎านรักษาความมั่นคงและความสงบ “บุรีรัมย์สงบสุข” 

วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อใหสั๎งคมสงบสุขและอบอุํน 
2) เพื่อใหป๎ระชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
๓) เพื่อสํงเสริมปูองกันแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาศักยภาพให๎กับบุคลากรด๎านการรักษาความสงบเรียบร๎อยภายในหมูํบ๎าน/

ชุมชน และการเพิ่มจ านวนบุคลากรด๎านการรักษาความสงบเรียบร๎อยให๎เพียงพอตํอการรักษาความสงบ
เรียบร๎อยภายในหมูํบ๎าน 

2) สํงเสริมและพัฒนาระบบการปูองกัน ปราบปราม และแก๎ไขปัญหายาเสพติดใน
หมูํบ๎าน/ชุมชน อยํางยั่งยืน 

3) ผ๎ูเสพ/ผ๎ูติดยาเสพติด ได๎รับการบ าบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ และได๎รับการ
ติดตามดูแลชํวยเหลือภายหลังจาการบ าบัดฟื้นฟู 

4) เสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยการสร๎างความเป็นธรรมและความสมานฉันท์ของประชาชน
ภายในจังหวัด 

5) ปูองกันและแก๎ไขปัญหาเยาวชนท้ังในสถานศึกษาและเยาวชนนอกสถานศึกษาท่ี
อาจเข๎าไปเกี่ยวข๎องกับปัญหาภัยทางสังคม และภัยยาเสพติด 

6) เสริมสร๎างกระบวนการมีสํวนรํวมของภาคประชาชนและท๎องถิ่นในการบริหาร
จัดการ การตรวจสอบ และการเฝูาระวังการทุจริตคอร์รัปช่ันและการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติโดยมิชอบ 

7) เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและภูมิค๎ุมกันด๎านความมั่นคงภายในจังหวัด 
8) สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพการปูองกันประเทศ ของหมูํบ๎านตามแนวชายแดนให๎

เป็นหมูํบ๎านมั่นคงและสงบสุข 
9) พัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ๎าน 
10) พัฒนาระบบเครือขํายขําวภาคประชาชน 
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11) สร๎างจิตส านึกให๎กับผ๎ูประกอบการท่ีมีความเส่ียงตํอการเกิดอาชญากรรมปฏิบัติ
ตามกฎหมายและข๎อบังคับอยํางเครํงครัด 

12) รณรงค์และสํงเสริมการขึ้นทะเบียน การควบคุมดูแลแรงงานตํางด๎าวในสถาน
ประกอบการและในชุมชน เพื่อจัดระบบปูองกันและแก๎ไขปัญหาผ๎ูหลบหนีเข๎าเมือง   

13) รณรงค์การเฝูาระวังและปูองกันอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัยโดยการมีสํวน
รํวมของประชาชนและเครือขํายของประชาสังคม 

 

จังหวัดบุรีรัมย์ก าหนดต าแหนํงทางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด (Positioning) 4 ด๎าน คือ  
         1) พัฒนาศักยภาพเป็น “ศูนย์กลางการทํองเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก”  
 2) สํงเสริมการผลิตสินค๎าเกษตรและอาหารปลอดภัยได๎มาตรฐานสากล   
 3) สํงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหม  

4) สํงเสริมการค๎าชายแดนเพื่อการค๎าและการลงทุน 
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70) 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
“บุรีรัมย์เมืองแหํงกีฬา ทรัพยากรทํองเท่ียวล้ าคํา พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน สํูพื้นฐานคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี  ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 
  พันธกิจ (Mission) 
        ๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให๎มีความมั่นคงในการด ารงชีวิต มีคุณธรรม 
มีความสุข และมีสุขภาวะท่ีดี 

๒) การสํงเสริมและพัฒนาการทํองเท่ียวอารยธรรมขอมและสํงเสริมกีฬาสํูมาตรฐานโลก 
3) การสํงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 
4) การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค๎าเกษตรไปสํูมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหาร

ปลอดภัย 
5) การประสานและพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานให๎ได๎มาตรฐานและท่ัวถึง 
6) การสํงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสํู

ความยั่งยืน 
7) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล๎อมและระบบนิเวศอยํางยั่งยืน 
8) การพัฒนาด๎านการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการบ๎านเมืองท่ีดี 

โดยค านึงถึงการมีสํวนรํวมของประชาชน 
9) การสํงเสริมและพัฒนาการค๎าการลงทุน และการค๎าชายแดน 
10) การสํงเสริมการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์จากไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic lssues ) 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑  เมืองนําอยูํและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
   เปูาประสงค์ (Goals)    

๑) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีภูมิค๎ุมกันทางสังคมท่ีเข๎มแข็ง พึ่งพาตนเองได๎ 
2) ประชาชนมีความมั่นคงและสังคมมีความสงบเรียบร๎อย 
3) เด็กและเยาวชนได๎รับการศึกษาเรียนรู๎อยํางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
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4) ประชาชนมีสุขภาวะท่ีดีและยั่งยืน 
5) พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานให๎ได๎มาตรฐานและท่ัวถึง 
6) สํงเสริมและสนับสนุนในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถิชีวิต 

ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมในท๎องถิ่นให๎มีความยั่งยืน 
7) สร๎างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให๎เข๎มแข็ง 

   กลยุทธ์ (Strategy) 
   ๑) สนับสนุนและสํงเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัวให๎มีความอบอุํน 
   2) สํงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลํุมเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการ และ
ผ๎ูด๎อยโอกาส ให๎มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
   3) สร๎างคํานิยม จิตส านึก และพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน 
และประชาชน 

4) สํงเสริมและบูรณาการด๎านการศึกษาแบบองค์รวม 
   5) สํงเสริมการใช๎วิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   6) สํงเสริมและแก๎ไขปัญหาด๎านสาธารณสุข เพื่อให๎ประชาชนมีสุขภาวะท่ีดีและมี
พลานามัยท่ีสมบูรณ์อยํางยั่งยืน 
   7) สํงเสริมและสนับสนุนเพื่อสร๎างความเข๎มแข็งของประชาชนในการปูองกันและ
ควบคุมสถานการณ์โรคติดตํอเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

8) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวก 
   9) สํงเสริมการแก๎ปัญหาครัวเรือนยากจน 
   10) สํงเสริมและสนับสนุนเพื่อยกระดับรายได๎และสร๎างโอกาสในการประกอบอาชีพ 
   11) สํงเสริมและพัฒนาผลิตสินค๎าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(OTOP) 
   12) เสริมสร๎างความมั่นคง ความสงบเรียบร๎อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   13) สํงเสริมและสนับสนุนด๎านการปูองกัน ปราบปราม ฟื้นฟู และแก๎ไขปัญหา     
ยาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม 
   14) สํงเสริมและสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   15) สํงเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะและการลดมลพิษอยํางเป็นระบบ 
   16) อนุรักษ์ ฟื้นฟู ระบบนิเวศ พื้นท่ีปุาไม๎ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 
   17) สํงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถี
ชีวิตและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
   18) เสริมสร๎างความมั่นคงและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ๎าน   
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  การพัฒนาการทํองเท่ียวและกีฬา 
   เปูาประสงค์ (Goals)    
   1) ศูนย์กลางการทํองเท่ียวอารยธรรมขอม 

2) ยกระดับการพัฒนาการทํองเท่ียวและส่ิงแวดล๎อมให๎เกิดความยั่งยืน 
   3) สํงเสริมและพัฒนาการค๎าการลงทุนและการค๎าชายแดน 
   4) เชิดชูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท๎องถิ่น เพื่อการทํองเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม 
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   5) อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพื่อการทํองเท่ียวเชิงนิเวศ 
   6) สํงเสริมความเป็นเลิศทางด๎านการกีฬาสํูกีฬามาตรฐานโลก 
   กลยุทธ์ (Strategy) 
   1) สํงเสริมให๎เมืองบุรีรัมย์เป็นเมืองท่ีมีความเป็นอัตลักษณ์ 

2) พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและการเช่ือมโยงด๎านการทํองเท่ียว 
   3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการทํองเท่ียว 
   4) พัฒนาสินค๎าและบริการด๎านการทํองเท่ียว 

5) สํงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด๎านการทํองเท่ียว 
   6) อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท๎องถิ่น เพื่อ
การทํองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
   7) สํงเสริมและบูรณาการในการอนุรักษ์และฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 
เพื่อความสมดุลทางธรรมชาติอยํางยั่งยืน และเพื่อการทํองเท่ียวเชิงนิเวศ 
   8) สํงเสริมและประสาน สร๎างเครือขํายความรํวมมือกับภาคเอกชนหรือภาคสํวนอื่นๆ 
เพื่อการค๎าการลงทุนและการทํองเท่ียวแบบเต็มรูปแบบ 
   9) สํงเสริมและพัฒนาการค๎าการลงทุนและการค๎าชายแดน 
   10) สํงเสริมเยาวชนและประชาชนให๎เป็นเลิศด๎านการกีฬาสํูการพัฒนาอาชีพ 
   11) สํงเสริมกีฬาและสํงเสริมการทํองเท่ียวเชิงกีฬาทุกรูปแบบ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
   เปูาประสงค์ (Goals)    
   1) สังคมเกษตรและอุตสาหกรรมมีความมั่นคง 
   2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน 
   3) ศูนย์กลางพัฒนาเศรษฐกิจภายใต๎พื้นฐานของการผลิตสินค๎าด๎านการเกษตรและ
อาหารปลอดภัย 
   4) พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านการเกษตรให๎ได๎มาตรฐานและท่ัวถึง 
   กลยุทธ์ (Strategy) 
   ๑) พัฒนาและสํงเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ อินทรีย์ชีวภาพ และเกษตรปลอดภัย 
   2) สํงเสริมการลงทุนและปัจจัยเอื้อให๎เกิดการลงทุน เพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม 
การเกษตรและอุตสาหกรรมบริการ 

3) เพิ่มพูนทักษะการพัฒนาอาชีพด๎านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
   4) สํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขันเกษตรอุตสาหกรรม 
และแปรรูปอาหาร 
   5) สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินค๎าเกษตรเพื่อสร๎างมูลคําเพิ่ม 

6) สํงเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค๎าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
7) ยกระดับสินค๎าเกษตรให๎เข๎าสํูระบบมาตรฐานเพื่อก๎าวสํูตลาดโลก 

   8) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐานให๎ได๎มาตรฐานและมีความสะดวกในด๎าน
การเกษตรอยํางท่ัวถึง 
   9) สํงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน 
 



แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๖ - ๒๕70) เทศบาลต าบลประโคนชัย 
 

-29- 
 

10) สํงเสริมการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการผลิตไหมและผลิตภัณฑ์ไหมแบบ
ครบวงจร 

11) สนับสนุนให๎มีการรวมกลํุมการผลิตและจ าหนําย 
   12) สํงเสริมและพัฒนาด๎านการตลาด การมีตลาดกลางรองรับสินค๎าเกษตรอยําง
เป็นรูปธรรม รวมถึงการพัฒนาน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ด๎านการตลาดชุมชน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔  การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
   เปูาประสงค์ (Goals)    
   ๑) บุคลากรในองค์กรมีขีดสมรรถนะสูง 
   ๒) ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหนํวยงาน 
   ๓) องค์กรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
   กลยุทธ์ (Strategy) 
   ๑) พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให๎มีความพร๎อมในการปฏิบัติหน๎าท่ีสํงเสริมการ
พัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
   ๒) สร๎างความรับผิดชอบและมีจิตส านึกตํอสังคม 
   ๓) ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานแบบบูรณาการ 
   ๔) สํงเสริมให๎องค์กรและบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
   5) สํงเสริมให๎องค์กรตํอต๎านการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ 

 
(๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 ๑) วิสัยทัศน ์

"พัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาให๎ก๎าวล้ า สํงเสริมวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่นให๎ลือเล่ือง บ๎านเมือง 
นําอยูํผ๎ูคนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  บริหารงานอยํางมีธรรมาภิบาล" 
 ๒) ยุทธศาสตร์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น  
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสาธารณสุข  
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ 
   6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสังคม  
   7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการเมืองการบริหาร 
 ๓) เป้าประสงค ์
  1. ประชาชนได๎รับการศึกษาอยํางท่ัวถึง มีคุณธรรมจริยธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
คงอยูํสืบไป 

    2. ประชาชนเกิดความมั่นคงในการด ารงชีวิตมีคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยท่ีดี 
     3. มีระบบสาธารณูปโภคท่ีได๎มาตรฐานและเพียงพอตํอความต๎องการของประชาชน มีสภาพ 
แวดล๎อมท่ีสะอาดสวยงาม  ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยและมีระเบียบวินัย 

    4. ชุมชนเกดิความเข๎มแข็ง สามารถพัฒนาและแก๎ไขปัญหาชุมชนของตนได๎อยํางเป็นรูปธรรม 
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    5. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเป็นไปอยํางตํอเนื่อง ประชาชนได๎รับบริการท่ีมี
ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล 

 ๔) ตัวชี้วัด 
  1. ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษา การด าเนินงานของโรงเรียน และแหลํงเรียนรู๎ 
  2. จ านวนโครงการท่ีสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 
   3. ร๎อยละของสุขภาพและการบริการสาธารณสุขท่ีได๎มาตรฐาน 
   4. ร๎อยละท่ีเพิ่มข้ึนของการมีสํวนรํวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม  
     5. ร๎อยละท่ีเพิ่มข้ึนของการบริการสาธารณูปโภค-สาธารณูปการให๎ได๎มาตรฐาน 
       6. ร๎อยละของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูพิการ ผ๎ูยากไร๎ และ
ผ๎ูด๎อยโอกาส 
   7. ร๎อยละของจ านวนโครงการจัดแขํงขันกีฬาและการออกก าลังกายให๎กับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 
  8. ร๎อยละของการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
    9. ร๎อยละท่ีเพิ่มข้ึนของระบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
   10. ระดับความส าเร็จของการสร๎างอาชีพและเพิ่มรายได๎ให๎แกํประชาชน 
  11. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด๎านตํางๆ เพื่อให๎ 
บริการประชาชนได๎อยํางท่ัวถึง   
   12. ระดับความส าเร็จของการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   13. ระดับความส าเร็จของทุกภาคสํวนท่ีเข๎ามามีสํวนรํวมในการปฏิบัติงานในด๎านตํางๆ ของ
เทศบาลภายใต๎หลักธรรมาภบิาล 
 ๕) ค่าเป้าหมาย 
  1. เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษา การด าเนินงานของโรงเรียน และแหลํงเรียนรู๎ในเขต
เทศบาล 
  2. เพื่อให๎มกีารอนุรักษ์ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
   3. เพื่อให๎มสุีขภาพและการบริการสาธารณสุขท่ีได๎มาตรฐาน 
   4. เพื่อสร๎างจิตส านึกและการมีสํวนรํวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม
  5. เพื่อให๎มกีํอสร๎าง ปรับปรุง ถนน ซอย ทางเท๎า ทางระบายน้ า ให๎ได๎มาตรฐาน 
       6. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูพิการ ผ๎ูยากไร๎ และผ๎ูด๎อยโอกาสให๎มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
   7. เพื่อให๎มกีารจัดแขํงขันกีฬาและการออกก าลังกายให๎กับเด็ก เยาวชน และประชาชน 
  8. เพื่อสํงเสริมให๎มกีารปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
    9. เพื่อสํงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
   10. เพื่อเพิ่มรายได๎ในการสร๎างอาชีพให๎แกํประชาชน 
  11. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด๎านตํางๆ เพื่อให๎บริการประชาชนได๎อยําง
ท่ัวถึง   
   12. เพื่อเพิ่มศักยภาพการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
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   13. เพื่อใหเ๎กิดความรํวมมือจากทุกภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวมในการปฏิบัติงานในด๎านตํางๆ 
ของเทศบาลภายใต๎หลักธรรมาภิบาล 
 ๖) กลยุทธ์ 
  1. สํงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา การด าเนินงานของโรงเรียน และแหลํงเรียนรู๎ในเขต
เทศบาล 
  2. สํงเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
   3 สํงเสริมสุขภาพและการบริการสาธารณสุขท่ีได๎มาตรฐาน 
   4. สํงเสริมการสร๎างจิตส านึกและการมีสํวนรํวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 
     5. กํอสร๎าง ปรับปรุง ถนน ซอย ทางเท๎า ทางระบายน้ า ให๎ได๎มาตรฐาน 
       6. สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูพิการ ผ๎ูยากไร๎ และผ๎ูด๎อยโอกาส 
   7. สํงเสริมสนับสนุนการจัดแขํงขันกีฬาและการออกก าลังกายให๎กับเด็ก เยาวชน และประชาชน 
  8. สํงเสริมสนับสนุนการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
    9. สํงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
   10. สํงเสริมสนับสนุนการสร๎างอาชีพและเพิ่มรายได๎ให๎แกํประชาชน 
  11. พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด๎านตํางๆ เพื่อให๎บริการประชาชนได๎อยํางท่ัวถึง   
   12. สํงเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   13. สํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวมในการปฏิบัติงานในด๎านตํางๆ ของเทศบาลภายใต๎
หลักธรรมาภิบาล 
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๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
เชิงรุก              เชิงพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ          ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด๎านการศึกษา กีฬา ศาสนา 
- สร๎างอาชีพ สร๎างรายได๎ บนพื้นฐาน          ประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น  - ก๎าวสํูการเรียนรู๎ที่มี 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง              คุณภาพสํูสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต   - คงความ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด๎านการเมือง                  เป็นอัตลักษณ์วิถีชีวิต ประเพณีอันดีงาม 
การบริหาร - ยึดหลักธรรมาภิบาล               ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎าง 
ปรับปรุงโครงสร๎างของเทศบาล                 พื้นฐาน  - พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานเพื่อ 
                รองรับการขยายตัวของการลงทุนภาย 
                ในท๎องถิ่น เชํน โครงขํายคมนาคม 
                การพัฒนาระบบจราจรและขนสํง  
                ไฟฟูา ประปา 
สร๎างแนวรํวม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนา               ต้ังรับ 
ด๎านสังคม - ประชาชนมีความรู๎                ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด๎าน 
สูงขึ้น จึงต๎องการมีสํวนรํวมในการ             ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 
พัฒนาชุมชน                     -สภาพภูมิอากาศเปล่ียนแปลงไป เกิด 
- การบูรณาการระหวํางหนํวยงาน               สาธารณภัยรุนแรงและบํอยครั้ง เชํน 
ท๎องถิ่น ภาครัฐ และเอกชน            น้ าทํวม ภัยแล๎ง ภัยหนาว 

      -ปัญหามลภาวะรุนแรงเพิ่มข้ึน ปัญหาขยะ น้ าเสีย 
              ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด๎านสาธารณสุข 

-เพิ่มมาตรฐานการรักษาพยาบาลให๎เป็นท่ียอมรับ การปูองกันโรค     
   ระบาด 

         -ดูแลสุขภาพคนในท๎องถิ่นให๎มีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคภัยไข๎เจ็บ 

 
 
 
 

เทศบาลต าบลประโคนชัย 
"พัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาให๎ก๎าวล้ า  

สํงเสริมวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่นให๎ลือเล่ือง  
บ๎านเมือง นําอยูํผ๎ูคนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

บริหารงานอยํางมีธรรมาภิบาล" 
 

5. การพัฒนา
ด๎านเศษฐกิจ 

2. การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง

พื้นฐาน 

7. การพัฒนา
ด๎านการเมือง
การบริหาร 

6. การพัฒนา
ด๎านสังคม 

1. การพัฒนาด๎าน 
การศึกษา กีฬา  

ศาสนา ประเพณี และ 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

3. การพัฒนาด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล๎อม 4. การพัฒนา
ด๎านสาธารณสุข 
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 ๘) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
  
  
     
 
 
 
  
 
  
  
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ป ี
(พ.ศ. 2560 - 2579) 

ร่างกรอบแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 

(พ.ศ. 2566 - 2570) 

ยุทธศาสตร์ 
ด๎านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ด๎านการ
สร๎างความสามารถ 

ในการแขํงขัน 

ยุทธศาสตร์ด๎านการ
พัฒนาและเสริมสร๎าง

ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎าง
โอกาสความเสมอภาคและ
ความเทําเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร์ด๎านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ 

13 หมุดหมาย (milestone) 
1. ไทยเป็นประเทศชั้นน าด๎านสินค๎าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคําสูง 
2. ไทยเป็นจุดหมายของการทํองเที่ยวที่เน๎นคุณคําและความย่ังยืน 
3. ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟูาของอาเซียน 
4. ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลคําสูง 
5. ไทยเป็นประตูการค๎าการลงทุนและจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของ
ภูมิภาค 
6. ไทยเป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัลของอาเซียน 
7. ไทยมีผู๎ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs) ที่เข๎มแข็ง 
มีศักยภาพสูง และสามารถแขํงขันได๎ 
8. ไทยมีพื้นที่และเมืองหลักของภูมิภาคที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ ทันสมัย 
และนําอยํู 
 

 
9. ไทยมีความยากจนข๎ามรํุนลดลงและคนไทยทุกคนมีความคุ๎มครองทางสังคม
ที่เพียงพอเหมาะสม 
10. ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
11. ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
12. ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุํงเรียนร๎ูอยํางตํอเน่ืองตอบโจทย์การพัฒนา
แหํงอนาคต 
13. ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง 

 

แผนพัฒนาภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

(พ.ศ. 2560 - 2565) 
ทบทวนป ี2562 

 บริหารจัดการน้ าให๎  
 เพียงพอตํอการพัฒนา 
 เศรษฐกิจและคุณภาพ  
 ชีวิตอยํางย่ังยืน 

 ใช๎โอกาสจากการพัฒนาโครงขํายคมนาคมขนสํง 
 ที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและ 
 พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อ 
 พัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหมํๆ ของภาค 

 แก๎ปัญหาความยากจน 
 และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ผู๎มีรายได๎น๎อย เพื่อลด 
 ความเหลื่อมล้ าทางสงัคม 

 สร๎างความเข๎มแขง็ของฐาน  
 เศรษฐกิจภายในควบคูํกับ 
 การแก๎ปัญหาทรัพยากร  
 ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

 พัฒนาการ  
 ทํองเที่ยวเชิง 
 บูรณาการ 

 พัฒนาความรํวมมือและใช๎ประโยชน์จาก 
 ข๎อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ๎านในการสร๎าง 
 ความเข๎มแขง็ทางเศรษฐกิจ ตามแนว 
 ชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

ทบทวนป ี2565 

การพัฒนาขีดความสามารถ 
เกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร 

การพัฒนาอุตสาหกรรม 
การทํองเท่ียว และผลิตภัณฑ์ไหม 

ยกระดับการพัฒนา 
คณุภาพชีวิต 

แผนพัฒนาภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

(พ.ศ. 2560 - 2565) 
ทบทวนป ี2562 

 บริหารจัดการน้ าให๎  
 เพียงพอตํอการพัฒนา 
 เศรษฐกิจและคุณภาพ  
 ชีวิตอยํางย่ังยืน 

 แก๎ปัญหาความยากจน 
 และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ผู๎มีรายได๎น๎อย เพื่อลด 
 ความเหลื่อมล้ าทางสงัคม 

 สร๎างความเข๎มแขง็ของฐาน  
 เศรษฐกิจภายในควบคูํกับ 
 การแก๎ปัญหาทรัพยากร  
 ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

 พัฒนาการ  
 ทํองเที่ยวเชิง 
 บูรณาการ 

 ใช๎โอกาสจากการพัฒนาโครงขํายคมนาคมขนสํง 
 ที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและ 
 พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อ 
 พัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหมํๆ ของภาค 

 พัฒนาความรํวมมือและใช๎ประโยชน์จาก 
 ข๎อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ๎านในการสร๎าง 
 ความเข๎มแขง็ทางเศรษฐกิจ ตามแนว 
 ชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

แผนพัฒนา 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

(พ.ศ. 2561 - 2565) 
ทบทวนป ี2565 

ด๎านเศรษฐกิจ ด๎านสังคมและ 
คุณภาพชีวิต 

ด๎านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล๎อม 

ด๎านรักษาความมั่นคง
และความสงบ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของ อปท. ในเขต 

จังหวัดบุรีรัมย์ 
(พ.ศ. 2566 - 2570) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของ ทต.ประโคนชัย 

(พ.ศ. 2566 - 2570) 

เมืองนําอยํูและ 
คุณภาพชีวิตที่ดี 

การพัฒนาการ 
ทํองเท่ียวและกีฬา 

การพัฒนาเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม 

การพัฒนาขีด 
สมรรถนะองค์กร 

การพัฒนาด๎านการศึกษา 
กีฬา ศาสนา ประเพณี 
และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

การพัฒนาด๎าน 
โครงสร๎างพื้นฐาน 

การพัฒนาด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล๎อม 

การพัฒนาด๎าน 
สาธารณสุข 

การพัฒนา 
ด๎านเศรษฐกิจ 

การพัฒนาด๎าน 
การเมืองการบริหาร 

การพัฒนา 
ด๎านสังคม 
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(๓) การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาทอ้งถ่ิน 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT Analysis) ของเทศบาลต าบลประโคนชัยสรุปได๎ดังนี้ 
จุดแข็ง (S-Strength) จุดอ่อน (W-Weakness) 

๑. ผ๎ูบริหารเทศบาลมีนโยบายการท างานท่ีเน๎นการมี
สํวนรํวมของประชาชนในการบริหารและพัฒนา
ท๎องถิน่ 
๒. เทศบาลต าบลประโคนชัย มีพื้นท่ี ๔.๒๕ ตาราง
กิโลเมตร ท าให๎สามารถบริการสาธารณะและพัฒนา
ด๎านตํางๆ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
3. มีโครงสร๎างเทศบาลท่ีเหมาะสมกับภารกิจการให๎ 
บริการสาธารณะ 
4. มีคณะกรรมการชุมชน , อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมูํบ๎าน (อสม.) และอาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน (อปพร.) ท่ีเข๎มแข็ง 
5. มีศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลประโคนชัย 
ให๎บริการรักษาพยาบาลเบ้ืองต๎นแกํประชาชน 
6. บุคลากรสํวนใหญํอยูํในพื้นท่ีท าให๎รู๎สภาพปัญหา
ของท๎องถิ่นเป็นอยํางดี 
7. มีกิจการประปาเทศบาลให๎บริการประชาชนในเขต
เทศบาลและพื้นท่ีข๎างเคียงได๎ท่ัวถึง 
8. เทศบาลเป็นชุมชนด้ังเดิม คนในชุมชนมีความ 
สัมพันธ์แบบเครือญาติ มีอัตลักษณ์ในงานประเพณีสืบ
ตํอกันมา เชํน ประเพณีงานศพท่ีไมํต๎องมีบัตรเชิญ
ประเพณีแหํเทียนพรรษาท่ีสืบทอดจากบรรพบุรุษมา 
กวํา ๗๕ ปี  ประเพณีพลอง  
9. มีระบบการจัดการขยะโดยชุมชนมีสํวนรํวม ด๎วย
การจัดต้ังกลํุมจัดการขยะชุมชน 
 

1. เทศบาลมีข๎อจ ากัดด๎านงบประมาณ จึงไมํเพียงพอ
ตํอการด าเนินโครงการขนาดใหญํ 
2. บุคลากรยังได๎รับการฝึกอบรมพัฒนาความรู๎ความ 
สามารถไมํท่ัวถึง เนื่องจากหลักสูตรท่ีสถาบันพัฒนา
บุคลากรท๎องถิ่นจัดให๎ยังไมํครอบคลุมทุกต าแหนํง 
3. เครื่องมือเครื่องใช๎ในการปฏิบัติงานและการพัฒนา 
ท๎องถิ่นบางสํวนช ารุด ไมํทันสมัย 
4. ปัญหาการให๎บริการสาธารณะแกปํระชากรแฝงจาก
นอกเขตเทศบาล 
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โอกาส (O-Opportunity) อุปสรรค (T-Threat) 

1. เทศบาลได๎รับการถํายโอนภารกิจท าให๎การบริหาร
จัดการ การพัฒนาในด๎านตํางๆ ด าเนินไปด๎วยความ
รวดเร็ว ตรงกับความต๎องการของประชาชนมากขึ้น  
และมีกฎหมายรองรับการปฏิบัติงาน 
2. มีการขยายเส๎นทางคมนาคมเช่ือมตํอไปยังอ าเภอ
ตํางๆ จาก 2 ชํองทางจราจร เป็น 4 ชํองทางจราจร 
ท าใหก๎ารคมนาคมสะดวกขึ้น 
3. มีสถานท่ีทํองเท่ียวเชิงอารยธรรมขอมของจังหวัด
บุรีรัมย์อยูํ ใกล๎ คือ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ๎ง  
ปราสาทหินเมอืงต่ า  
4. มีหนํวยงานและองค์กรท่ีให๎บริการสาธารณะแกํ
ประชาชนในเขตเทศบาลและข๎างเคียง ประชาชน
เข๎าถึงได๎โดยสะดวก  
5. การขยายตัวของเมืองโดยรอบเทศบาล สํงผลดีตํอ
เศรษฐกิจในเขตเทศบาล 
6. กุ๎งจํอม-กระยาสารท เป็นสินค๎า OTOP ท่ีมีช่ือ 
เสียงท ารายได๎ให๎กับประชาชนในต าบลประโคนชัย 
 

1. เทศบาลไมํมีแหลํงกักเก็บน้ าส ารองในพื้นท่ี การ
ผลิตน้ าประปาอาจไมํเพียงพอตํอความต๎องการของ
ประชาชน หากยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองในอนาคต 
2. ถนนอ านวยกิจเป็น 2 ชํองทางจราจร มีสภาพแคบ
ท าให๎การจราจรติดขัดในชํวงเทศกาล และเป็น
ข๎อจ ากัดตํอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
3. ปัญหากล่ินเหม็นจากโรงงานยางพาราและน้ ายาง 
พาราหยดลงถนน ท่ีสํงผลกระทบกับประชาชนท่ีอาศัย
อยูํใกล๎โรงงานและประชาชนในเขตเทศบาล ยังไมํได๎
รับการแก๎ไขจากหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 
4. การวางทํอระบายน้ ายังไมํได๎มาตรฐาน ท าให๎เกิด
การระบายน้ าไมํทัน น้ าทํวมขังรอการระบายชํวงฝน
ตกหนักในบางพื้นท่ี 
5. การขยายตัวของเมืองสํงผลให๎ขยะมีปริมาณมาก
เกิดปัญหาการน าขยะมาท้ิงในเขตเทศบาล ประกอบ
กับไมํมีสถานท่ีก าจัดขยะท่ีได๎มาตรฐาน ต๎องใช๎พื้นท่ี
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอื่น ท าให๎ไมํสามารถ
บริหารจัดการขยะได๎อยํางเต็มท่ี 
6. นโยบายของรัฐมีการเปล่ียนแปลงไมํตํอเนื่อง 
7. ขั้นตอนในการด าเนินงานตามระเบียบทางราชการ
มีความซับซ๎อน กํอให๎เกิดความลําช๎าไมํสามารถแก๎ไข
ปัญหาหรือจัดการเรื่องตํางๆ ได๎ทันทํวงที 

 
 ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง 

1) เทศบาลต าบลประโคนชัยจะมีภารกิจเพิ่มขึ้นในการจัดบริการสาธารณะตามอ านาจหน๎าท่ี 
เมื่อยุบรวมกับองค์การบริหารสํวนต าบลประโคนชัยเพื่อยกฐานะเป็น “เทศบาลเมืองประโคนชัย” 

2) จ านวนประชากรแฝงมีจ านวนมากขึ้น สํงผลให๎เกิดปัญหาในการจัดระเบียบและการขอ
ความรํวมมือเป็นไปคํอนข๎างยาก 

3) แนวโน๎มการกระจายภารกิจและหน๎าท่ีไปสํูองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตามแผนการ
กระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นของรัฐ ท าให๎เทศบาลต๎องรับผิดชอบตํอภารกิจและหน๎าท่ี
เพิ่มข้ึน  สํงผลกระทบตํอจ านวนบุคลากรและงบประมาณรองรับ 

4) บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศได๎เข๎ามามีสํวนส าคัญตํอกระบวนการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ระบบราชการต๎องปรับสํู “ระบบราชการ 4.0” เทศบาลจึงต๎องปรับตัวให๎ทันตํอสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไป โดยการน าเทคโนโลยีมาใช๎ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให๎ตอบสนองตํอความต๎องการของ
ประชาชนผ๎ูใช๎บริการ 
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5) สังคมไทยในปัจจุบันก าลังเผชิญอยูํในภาวะสังคมผ๎ูสูงอายุท่ีมีสัดสํวนโครงสร๎างประชากร
วัยสูงอายุเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง ในอนาคตอีกไมํกี่ปีสังคมไทยก็จะเข๎าสํูสังคมผ๎ูสูงอายุอยํางสมบูรณ์ หนํวยงาน
ภาครัฐจึงต๎องตระหนักโดยให๎ความส าคัญกับการเตรียมความพร๎อมและรับมือกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น เพื่อ
รองรับสังคมผ๎ูสูงอายุอยํางสมบูรณ์ได๎มีประสิทธิภาพและตอบสนองตํอประชากรในสังคมได๎มากท่ีสุด 

6) ปัญหาโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น 
สํงผลตํอเศรษฐกิจและความเป็นอยูํของประชาชน  เทศบาลต๎องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ท่ีจะตามมา 
  7) ถนนในเขตเทศบาลควรมีการขยายถนนบางสายเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของชุมชน 
และขยายทํอระบายน้ าเพื่อให๎น้ าไหลสะดวกปูองกันปัญหาน้ าทํวมขัง  
  8) ปัญหาประชากรแฝงท่ีมารับการศึกษาในโรงเรียนและเข๎ามาท ากินในเขตเทศบาล ซึ่ง
บุคคลเหลํานี้ได๎เข๎ามาใช๎บริการสาธารณะของคนในชุมชน ควรขอความรํวมมือไปยังประชากรแฝงให๎ย๎ายช่ือเข๎า
อยูํในทะเบียนบ๎านตามความเป็นจริง เพื่อให๎การวางแผนพัฒนาและการจัดท าบริการสาธารณะตํางๆ เพียงพอ
สอดคล๎องกับจ านวนประชากรท่ีแท๎จริง 
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ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 
(๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด๎าน แผนงาน หนํวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หนํวยงาน 
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาด๎านการศึกษา กีฬา
ศาสนา ประเพณี และภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 

บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษา  
การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน กองสวัสดิการสังคม  

บริหารท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป กองวิชาการและแผนงาน  
๒ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพืน้ฐาน บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล๎อม  

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองชําง  
การเศรษฐกิจ การพาณิชย์ กองการประปา  
บริหารทั่วไป การรักษาความสงบภายใน กองชําง  

๓ การพัฒนาด๎านทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน ส านักปลัดเทศบาล 
กองชําง 
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล๎อม 

 

การเศรษฐกิจ การเกษตร กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล๎อม  
๔ การพัฒนาด๎านสาธารณสุข บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล๎อม  

การเศรษฐกิจ การพาณิชย์ 
5 การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ การเศรษฐกิจ การพาณิชย์ ส านักปลัดเทศบาล  

บริการชุมชนและสังคม สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน กองสวัสดิการสังคม  
การเศรษฐกิจ การเกษตร 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ ด๎าน แผนงาน หนํวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หนํวยงาน 
สนับสนุน 

๖ การพัฒนาด๎านสังคม บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล๎อม  
บริการชุมชนและสังคม สังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม  

สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
๗ การพัฒนาด๎านการเมืองการบริหาร บริหารทั่วไป บริหารงานท่ัวไป ส านักปลัดเทศบาล 

กองวิชาการและแผนงาน 
 

บริหารทั่วไป การรักษาความสงบภายใน ส านักปลัดเทศบาล  
บริการชุมชนและสังคม สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน กองสวัสดิการสังคม  
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

เทศบาลต าบลประโคนชัย 
 

ยุทธศาสตร ์ ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 รวม 5 ปี 
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) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการ 
 ศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี และ 
 ภูมิปัญญาท๎องถ่ิน 
   ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป  
   1.2 แผนงานการศึกษา 
   ๑.3 แผนงานการศาสนา  
 วัฒนธรรม และนันทนาการ 
   1.4 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็ง 
 ของชุมชน 

 
 
 

1 
11 
17 

 
1 

 
 
 

30,000 
6,364,108 
7,610,000 

 
40,000 

 
 
 
1 

11 
16 

 
1 

 
 
 

30,000 
6,371,773 
2,010,000 

 
40,000 

 
 
 
1 

12 
16 

 
1 

 
 
 

30,000 
9,379,438 
2,010,000 

 
40,000 

 
 
 
1 

12 
16 

 
1 

 
 
 

30,000 
9,387,103 
2,010,000 

 
40,000 

 
 
 
1 

11 
16 

 
1 

 
 
 

30,000 
6,394,768 
2,010,000 

 
40,000 

 
 
 

5 
57 
81 

 
5 

 
 
 

150,000 
37,897,190 
15,650,000 

 
200,000 

รวม 30 14,044,108 29 8,451,773 30 11,459,438 30 11,467,103 29 8,474,768 148 53,897,190 
 ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎าน  
 โครงสร๎างพ้ืนฐาน 
   ๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
   ๒.๒ แผนงานอตุสาหกรรมและ 
 การโยธา 
   ๒.๓ แผนงานการพาณิชย์ 
   ๒.๔ แผนงานการรักษาความสงบ 
 ภายใน 

 
 
- 
4 
 
- 
1 

 
 

- 
8,255,000 

 
- 

1,500,000 

 
 
- 
4 
 
1 
1 

 
 

- 
8,830,600 

 
300,000 

81,600 

 
 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
- 
 
1 
- 

 
 
- 
- 

 
500,000 

- 

 
 
1 
1 
 
3 
- 

 
 

700,000 
1,100,000 

 
3,650,000 

- 

 
 

1 
9 
 

5 
2 

 
 

700,000 
18,185,600 

 
4,450,000 
1,581,600 

รวม 5 9,755,000 6 9,212,200 - - 1 500,000 5 5,450,000 17 24,917,200 
 

 แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 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) 

 ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎าน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
   ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
   ๓.๒ แผนงานการเกษตร 

 
 

2 
1 

 
 

3,781,800 
200,000 

 
 
1 
1 

 
 

1,500,000 
200,000 

 
 
1 
1 

 
 

2,000,000 
200,000 

 
 
- 
1 

 
 

- 
200,000 

 
 
- 
1 

 
 

- 
200,000 

 
 

4 
5 

 
 

7,281,800 
1,000,000 

รวม 3 3,981,800 2 1,700,000 2 2,200,000 1 200,000 1 200,000 9 8,281,800 
 ๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎าน  
 สาธารณสขุ 
   ๔.๑ แผนงานสาธารณสุข 
   ๔.๒ แผนงานการพาณิชย์ 

 
 

6 
- 

 
 

1,090,000 
- 

 
 

6 
- 

 
 

1,090,000 
- 

 
 

6 
- 

 
 

1,090,000 
- 

 
 
6 
- 

 
 

1,090,000 
- 

 
 
6 
1 

 
 

1,090,000 
40,000,000 

 
 

30 
1 

 
 

5,450,000 
40,000,000 

รวม 6 1,090,000 6 1,090,000 6 1,090,000 6 1,090,000 7 41,090,000 31 45,450,000 
 ๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎าน  
 เศรษฐกิจ 
   ๕.๑ แผนงานสร๎างความ  
 เข๎มแข็งของชุมชน 
   ๕.๒ แผนงานการเกษตร 
   ๕.๓ แผนงานการพาณิชย์ 

 
 

2 
 

1 
- 

 
 

110,000 
 

20,000 
- 

 
 
2 
 
1 
1 

 
 

110,000 
 

20,000 
7,000,000 

 
 

2 
 

1 
- 

 
 

110,000 
 

20,000 
- 

 
 
2 
 
1 
- 

 
 

110,000 
 

20,000 
- 

 
 
2 
 
1 
- 

 
 

110,000 
 

20,000 
- 

 
 

10 
 

5 
1 

 
 

550,000 
 

100,000 
7,000,000 

รวม 3 130,000 4 7,130,000 3 130,000 3 130,000 3 130,000 16 7,650,000 
 ๖)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสังคม 
   ๖.๑ แผนงานสาธารณสุข 
   ๖.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห ์
   ๖.๓ แผนงานสร๎างความ  
 เข๎มแข็งของชุมชน 

 
1 
2 
8 

 
80,000 
90,000 

710,000 

 
1 
2 
8 

 
80,000 
90,000 

710,000 

 
1 
2 
8 

 
80,000 
90,000 

710,000 

 
1 
2 
8 

 
80,000 
90,000 

710,000 

 
1 
2 
8 

 
80,000 
90,000 

710,000 

 
5 

10 
40 

 
400,000 
450,000 

3,550,000 

รวม 11 880,000 11 880,000 11 880,000 11 880,000 11 880,000 55 4,400,000 
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ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 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) 

๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด๎านการเมืองการบริหาร 
  ๗.๑ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
  ๗.๒ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 
  ๗.3 แผนงานสรา๎งความ 
เข๎มแข็งของชุมชน 

 
 
4 
 
6 
 
2 

 
 

472,000 
 

1,615,000 
 

410,000 

 
 
6 
 
5 
 
2 

 
 

7,172,000 
 

115,000 
 

410,000 

 
 
4 
 
5 
 
3 

 
 

472,000 
 

115,000 
 

420,000 

 
 

4 
 

5 
 

2 

 
 

472,000 
 

115,000 
 

410,000 

 
 
4 
 
5 
 
2 

 
 

472,000 
 

115,000 
 

410,000 

 
 

22 
 

26 
 

11 

 
 

9,060,000 
 

2,075,000 
 

2,060,000 

รวม 12 2,497,000 13 7,697,000 12 1,007,000 11 997,000 11 997,000 59 13,195,000 
รวมทั้งสิ้น 70 32,377,908 71 36,160,973 64 16,766,438 63 15,264,103 67 57,221,768 335 157,791,190 

  หมายเหตุ  ไมํรวมจ านวนโครงการและงบประมาณในแบบ ผ.02/2 
 
 

บัญชีสรุปครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

เทศบาลต าบลประโคนชัย 
 

 
แผนงาน 

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 รวม 5 ปี 
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 1 40,000 - - - - - - - - 1 40,000 
เคหะและชุมชน 3 57,000 2 47,500 2 47,500 2 47,500 2 47,500 11 247,000 
การพาณิชย์ - - 1 250,000 3 850,000 1 2,362,500 - - 5 3,462,500 

รวมทั้งสิ้น 4 97,000 3 297,500 5 897,500 3 2,410,000 2 47,500 17 3,749,500 



แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๖ - ๒๕70) เทศบาลต าบลประโคนชัย 
 

-- 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชมุชน 
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

 
 

 
โครงการพัฒนา 

ที่น ามาจาก 
แผนพัฒนาหมูํบ๎าน 

และแผนชุมชน 
 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
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) 

 
 
 

           

รวมทั้งสิ้น             
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบ ผ.01/1 
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) 
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑  :  ด้านเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒  :  การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา   
       ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
   ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อัตลักษณ์ประโคนชัย  เพ่ือเผยแพรํงานแหํเทียน 
 พรรษาประโคนชัย ผําน 
 มุมมองของภาพถําย 

 ภาพถํายงาน 
 แหํเทียนพรรษา 
 ประโคนชัย 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

จ านวนภาพถําย 
ที่สํงประกวด 

 ประชาชนทั่วไปรู๎จัก 
 งานประเพณีแหํเทียน 
 พรรษาประโคนชัย 

กองวิชาการฯ 
(งานประชาสัมพันธ์) 

รวม 1 โครงการ   3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐    
 
   ๑.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 จัดงานประเพณี 
ลอยกระทง 

 เพ่ืออนุรักษ์และสืบสาน  
 ประเพณีลอยกระทง 

 กิจกรรมตํางๆ งาน 
 ประเพณีลอยกระทง 

2๐๐,๐๐๐ 
 

2๐๐,๐๐0 
 

2๐๐,๐๐๐ 
 

2๐๐,๐๐๐ 
 

2๐๐,๐๐๐ 
 

 ระดับความส าเร็จของ 
 กิจกรรมที่จัด 
 

 ประชาชนได๎รํวม 
 สืบสานงานประเพณ ี
 ลอยกระทงให๎คงอยํู 

กองการ 
ศึกษา 

 
 

 แบบ ผ.๐2 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 จัดงานประเพณีสงกรานต์  เพ่ืออนุรักษ์และสืบสาน  
 ประเพณีสงกรานต์ 

 กิจกรรมตํางๆ งาน  
 ประเพณีสงกรานต์ 

15๐,๐๐๐ 
 

15๐,๐๐๐ 
 

15๐,๐๐๐ 
 

15๐,๐๐๐ 
 

15๐,๐๐๐ 
 

 ระดับความส าเร็จ 
 ของกิจกรรมที่จัด  

 ประชาชนได๎รํวม 
 สืบสานงานประเพณี 
 สงกรานต์ให๎คงอยํู 

กองการ 
ศึกษา 

 
3 จัดงานประเพณีแหํเทียน 

พรรษา 
 เพ่ืออนุรักษ์และสืบสาน 
ประเพณแีหํเทียนพรรษา 

 กิจกรรมตํางๆ งาน 
 ประเพณีแหํเทียน 
 พรรษา 

2๐๐,๐๐๐ 
 

2๐๐,๐๐๐ 
 

2๐๐,๐๐๐ 
 

2๐๐,๐๐๐ 
 

2๐๐,๐๐๐ 
 

นักทอํงเท่ียวมีความ 
พึงพอใจตํอการ 
จัดงานร๎อยละ 80 

 ประชาชนได๎รํวม 
 สืบสานงานประเพณี 
 แหํเทียนพรรษาให ๎
 คงอยํู 

กองการ 
ศึกษา 

 

4 สนับสนุนงบประมาณการ 
จัดท าต๎นเทียน ขบวนแหํ 
และรูปสัตว์ประจ าปี งาน 
ประเพณีแหํเทียนพรรษา 

เพ่ือสํงเสริมการมีสํวนรํวม 
ของประชาชนในการ 

  สืบสานประเพณีแหํเทียน
พรรษาประโคนชัย และ
สํงเสริมการทํองเท่ียว 

อุดหนุนงบประมาณให๎ 
ชุมชนในเขตเทศบาล 
 ต าบลประโคนชัยจดัท า
ต๎นเทียน ขบวนแหํ 
และรปูสัตว์ประจ าป ี

720,000 720,000 720,000 720,000 720,000 นักทํองเท่ียวมีความ 
พึงพอใจตํอการ 
จัดงาน ร๎อยละ 80 

 งานประเพณีแหํ 
 เทียนพรรษาของ  
 ประโคนชัยยังคงอยํู    
 และเปน็ทีรู่๎จักของ  
 นักทํองเท่ียว 

กองการ 
ศึกษา 

 

5 สํงนักกีฬารํวมแขํงขัน 
กีฬาชิงถ๎วยพระราชทาน 
ประโคนชัยเกมส ์

เพ่ือสร๎างความสามัคคีของ 
 องค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน

ใน อ.ประโคนชัย 

 วอลเลย์บอล จ านวน  
 1 ทีม และฟุตบอล  
 จ านวน 1 ทีม 

18๐,๐๐๐ 
 

18๐,๐๐๐ 
 

18๐,๐๐๐ 
 

18๐,๐๐๐ 
 

18๐,๐๐๐ 
 

ระดับความส าเร็จ
ของการเข๎ารํวม 
การแขํงขัน 

 ประชาชนมีสุขภาพ 
 แข็งแรง 

กองการ 
ศึกษา 

6 จัดการแขํงขันกีฬา 
เปตองตลุงคัพ   

 เพ่ือสํงเสริมให๎ประชาชน 
 ได๎ออกก าลังกาย 

 ประเภทประชาชน  
 ทั่วไป จ านวน 30 ทีม   
 ประเภทนักเรียน  
 จ านวน 16 ทีม 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐  ระดับความส าเร็จ 
 ของการจัดแขํงขัน
กีฬา 

 ประชาชนมีสุขภาพ  
 แข็งแรง 

กองการ 
ศกึษา 

 

7 จัดการแขํงขันกีฬา  
บาสเกตบอล 

 เพ่ือสํงเสริมให๎ประชาชน 
 ได๎ออกก าลังกาย 

ประเภทประชาชน  
ทั่วไป จ านวน 8 ทีม 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐  ระดับความส าเร็จ 
 ของการจัดแขํงขัน
กีฬา 

ประชาชนมีสุขภาพ 
แข็งแรง 

กองการ 
ศกึษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 จัดการแขํงขันกีฬา 
เซปัคตะกร๎อเทศบาล
ต๎านยาเสพติด 

 เพ่ือสํงเสริมให๎ประชาชน 
 ได๎ออกก าลังกาย 

ประเภทประชาชน
ทั่วไป จ านวน 8 ทีม 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

 ระดับความส าเร็จ 
 ของการจัดแขํงขัน
กีฬา 

ประชาชนมีสุขภาพ 
แข็งแรง 

กองการ 
ศึกษา 

 
9 จัดการแขํงขันกีฬา

ฟุตบอลประเพณี 7 
คน หนองระแซซัน 
คัพ 

 เพ่ือสํงเสริมให๎ประชาชน 
 ได๎ออกก าลังกาย 

ประเภทประชาชน
ทั่วไป จ านวน 32 
ทีม 

๑2๐,๐๐๐ 
 

๑2๐,๐๐๐ 
 

๑2๐,๐๐๐ 
 

๑2๐,๐๐๐ 
 

๑2๐,๐๐๐ 
 

 ระดับความส าเร็จ 
 ของการจัดแขํงขัน 
 กีฬา 

ประชาชนมีสุขภาพ 
แข็งแรง 

กองการ 
ศึกษา 

 

10 จัดการแขํงขันกีฬา 
ฟุตซอลเทศบาล 
ต๎านยาเสพติด 

 เพ่ือสํงเสริมให๎ประชาชน 
 ได๎ออกก าลังกาย 

ประเภทรุํนอายุ 
ไมํเกิน 12 ป ี/อายุ
ไมเํกิน 15 ปี /
ประชาชนทัว่ไป   
ประเภทละ 16 ทีม 

๑2๐,๐๐๐ 
 

๑2๐,๐๐๐ 
 

๑2๐,๐๐๐ 
 

๑2๐,๐๐๐ 
 

๑2๐,๐๐๐ 
 

 ระดับความส าเร็จ 
 ของการจัดแขํงขัน 
 กีฬา 

ประชาชนมีสขุภาพ 
แข็งแรง 

กองการ 
ศึกษา 

 

11 แขํงขันกีฬาสีภายใน
โรงเรียน 

 เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียน 
 ได๎ออกก าลังกาย  

อุดหนุนโรงเรียน 
ประโคนชัยพิทยาคม 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐   ระดับความส าเร็จ 
 ของการจัดแขํงขัน  
 กีฬา 

นักเรียนรู๎แพ๎รู๎ชนะ  
รู๎อภัย และมีความ 
เปน็เลิศด๎านการ 
กีฬาสูํการพัฒนา 
เปน็นักกีฬาอาชีพ 

กองการ 
ศึกษา 

 12 แขํงขันกีฬาสีภายใน
โรงเรียน 

 เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียน 
 ได๎ออกก าลังกาย 

อุดหนุนโรงเรียน 
เมืองตลุงฯ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

13 แขํงขันกีฬาสีภายใน
โรงเรียน 

 เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียน 
 ได๎ออกก าลังกาย 

อุดหนุนโรงเรียน 
อนุบาลฯ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

14 แขํงขันกีฬาสีภายใน
โรงเรียน 

 เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียน 
 ได๎ออกก าลังกาย 

อุดหนุนโรงเรียน 
วัดแจ๎งฯ 

๒๐,๐๐0 ๒๐,๐๐0 ๒๐,๐๐0 ๒๐,๐๐0 ๒๐,๐๐0 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 เซราะตลุงรันน่ิง  เพ่ือสํงเสริมให๎ประชาชน 
 ได๎ออกก าลังกาย 

ฮาล์ฟมาราธอน ฟันรัน 
และมินิมาราธอน 

8๐,๐๐๐ 
 

8๐,๐๐๐ 
 

8๐,๐๐๐ 
 

8๐,๐๐๐ 
 

8๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจของ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการ 

 ประชาชนมีสุขภาพ 
 แข็งแรง 

กองการ 
ศึกษา 

16  กํอสร๎างหลงัคาสนาม
กีฬาอเนกประสงค์
หนองระแซซัน 

เพ่ืออ านวยความสะดวก
แกํประชาชนที่ไปออก
ก าลังกาย และจัดการ
แขํงขันกีฬาของเทศบาล 

หลังคาขนาด 28 x 40 
ม. คิดเปน็พ้ืนทีไ่มน๎ํอย
กวํา 1,120 ตร.ม.  

5,600,000 -   - - -  ความพึงพอใจของ  
 ประชาชนที่มาใช ๎
 สนามกีฬา 

การจัดแขํงขันกีฬา 
และออกก าลังกาย  
ได๎รับความสะดวก 
มากข้ึน 

กองการ 
ศึกษา 

รวม 16 โครงการ   7,590,000 1,990,000 1,990,000 1,990,000 1,990,000    
 

   ๑.3 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. สานสัมพันธ์ปันสุข   
ผู๎สูงอายุเทศบาล  
ต าบลประโคนชัย 

เพ่ือสํงเสริมให๎ผูส๎ูงอายุ 
ได๎ออกก าลังกาย 
 

แขํงขันกีฬาสีของผู๎สูงอายุ
โรงเรียนปันสุขเทศบาล 
ต าบลประโคนชัย จ านวน  
200 คน 

4๐,๐๐๐ 
 

4๐,๐๐๐ 
 

4๐,๐๐๐ 
 

4๐,๐๐๐ 
 

4๐,๐๐๐ 
 

 สุขภาพของผู๎สูงอายุ ผู๎สูงอายุมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

 

รวม 1 โครงการ - - 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐    
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒  :  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๑  :  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี   

      ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณ ีและภมิูปัญญาท้องถ่ิน 
     ๑.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1  จัดงานวันเด็ก 
 แหํงชาติ 

เพ่ือสํงเสริมให๎ทุก
องค์กรได๎เห็นความ 
ส าคัญของเด็ก 

 เด็กในเขตเทศบาลและ 
 พ้ืนที่ใกล๎เคียง 

๑2๐,๐๐๐ 
 

๑2๐,๐๐๐ 
 

๑2๐,๐๐๐ 
 

๑2๐,๐๐๐ 
 

๑2๐,๐๐๐ 
 

จ านวนหนํวยงานที่
มารํวมกิจกรรม 

 เด็กกล๎าแสดงออก  
 และได๎รับความ  
 สนุกสนาน  

กองการ 
ศึกษา 

 
2 จัดหาหนังสือและ 

สื่อสิ่งพิมพ์ประจ า 
หอสมุดเทศบาล 

เพ่ือให๎ประชาชนมี
หนังสือเลือกอําน
หลากหลาย 

 หนังสือ หนังสือพิมพ์  
วารสารและสิ่งพิมพ์อื่นๆ 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

หนังสือ หนังสือพิมพ์   
วารสาร และสิ่งพิมพ์  
อื่นๆ ทีจ่ัดหา 

 ผู๎ใช๎บริการได๎รับ 
 ความรู๎และน าไป 
 ใช๎ประโยชน์ได๎ 

กองการ 
ศึกษา 

 
3  จัดหาอาหาร 

 เสริม (นม) 
 เพ่ือจัดหาอาหาร 
 เสริม (นม) ให๎ 
 นักเรียนรับประทาน 

-นมพาสเจอร์ไรส์(รสจืด) 
ขนาด ๒๐๐ ซีซี. ๒๐๐ 
วัน  
-นมยู.เอช.ที. (รสจืด)  
ขนาด ๒๐๐ ซีซี. ๖๐ วัน 
 จัดหาให๎ รร.วัดแจ๎งฯ /  
 รร.ทต.ประโคนชัย / 
 รร.อนุบาลประโคนชัย / 
 รร.ประโคนชัยวิทยา 

5,714,108 
 

5,721,773 
 

5,729,438 
 

5,737,103 
 

5,744,768 อาหารเสริม (นม) ที่
จัดหา 

 นักเรียนมีสุขภาพ 
 ที่สมบูรณ์แข็งแรง 

กองการ 
ศึกษา 

 

4 แขํงขันตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์ 

เพ่ือสํงเสริมทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ 

 นักเรียนระดับชั้น  
 ป.3 - ป.6 

๑๖,๐๐๐ 
 

๑๖,๐๐๐ 
 

๑๖,๐๐๐ 
 

๑๖,๐๐๐ 
 

๑๖,๐๐๐ 
 

ร๎อยละของผู๎ที่ผําน
เกณฑ์การแขํงขัน 

 นักเรียนมีทักษะ 
 วิทยาศาสตร์ดีข้ึน 

กองการ 
ศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 แขํงขันตอบปัญหา
ภาษาอังกฤษ 

เพ่ือสํงเสริมทักษะ
การพูด อําน เขียน 
ภาษาอังกฤษ 

 นักเรียนระดับชั้น  
 ป.4 - ป.6 

๑๔,๐๐๐ 
 

๑๔,๐๐๐ 
 

๑๔,๐๐๐ 
 

๑๔,๐๐๐ 
 

๑๔,๐๐๐ 
 

ร๎อยละของผู๎ที่ผําน
เกณฑ์การแขํงขัน 

 นักเรียนมีทักษะ 
 ภาษาอังกฤษดีข้ึน 

กองการ 
ศึกษา 

 
6 ประกวดวาดภาพ

ระบายสี 
เพ่ือสํงเสริมทักษะ
ทางศิลปะ 

 นักเรียนระดับชั้น  
 ป.2 - ป.6 

๑๖,๐๐๐ 
 

๑๖,๐๐๐ 
 

๑๖,๐๐๐ 
 

๑๖,๐๐๐ 
 

๑๖,๐๐๐ 
 

ร๎อยละของผู๎ที่ผําน
เกณฑ์การแขํงขัน 

 นักเรียนมีทักษะ 
 ทางศิลปะดีข้ึน 

กองการ 
ศกึษา 

7 แขํงขันตอบปัญหา
ภาษาไทย 

 เพ่ือสํงเสริมทักษะ  
 การพูดอํานเขียน  
 ภาษาไทย 

นักเรียนระดับชั้น  
ป.2 - ป.6 

๑๖,๐๐๐ 
 

๑๖,๐๐๐ 
 

๑๖,๐๐๐ 
 

๑๖,๐๐๐ 
 

16,000 ร๎อยละของผู๎ที่ผําน 
เกณฑ์การแขํงขัน 

 นักเรียนมีทกัษะ 
 ภาษาไทยดีข้ึน 

กองการ 
ศึกษา 

8 แขํงขันคณิตศาสตร์
คิดสนุก 

 เพ่ือสํงเสริมทักษะ 
 การคิดวิเคราะห ์
 คณิตศาสตร ์

นักเรียนระดับชั้น  
ป.2 - ป.6 

๑๘,๐๐๐ 
 

๑๘,๐๐๐ 
 

๑๘,๐๐๐ 
 

๑๘,๐๐๐ 
 

๑๘,๐๐๐ 
 

 ร๎อยละของผู๎ที่ผําน 
 เกณฑ์การแขํงขัน 

นักเรียนมีทักษะ 
คณิตศาสตร์ดีข้ึน 

กองการ 
ศึกษา 

รวม 8 โครงการ - - 6,014,108 6,021,773 6,029,438 6,037,103 6,044,768    
 

   ๑.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 สํงเสริมกจิกรรม 
ทางศาสนา 
 

 เพ่ือสํงเสริมให ๎
 ประชาชนมีศีลธรรม 

วันออกพรรษา วันข้ึนปีใหมํ  
วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา  
วันอาสาฬหบูชา  

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

ระดับความส าเร็จใน 
การเสริมสรา๎งศลีธรรม
ใหแ๎กํประชาชน 

ประชาชนมีศลีธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม 

กองการ 
ศึกษา 

 
รวม 1 โครงการ - - 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000    
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔  :  ด้านรักษาความม่ันคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๑  :  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี   

       ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
   ๑.4 แผนงานการศึกษา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระวชิร 
เกล๎าเจ๎าอยํูหัว 

 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ  
 พระบาทสมเด็จพระวชิร  
 เกล๎าเจ๎าอยํูหัว 

กิจกรรมเฉลิม 
พระเกียรติ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ระดับความส าเร็จ 
ของการจัดกิจกรรม 

พสกนิกรแสดงความ 
จงรักภักดี น๎อมส านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ 

กองการ 
ศึกษา 

 
2 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ๎าฯ  
พระบรมราชินี 

 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 
 สมเด็จพระนางเจ๎าฯ   
 พระบรมราชินี 

กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ระดับความส าเร็จ 
ของการจัดกจิกรรม 

พสกนิกรแสดงความ 
จงรักภักดี น๎อมส านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ 

กองการ 
ศึกษา 

 
3. จัดงานเฉลิมพระเกียรติ 

สถาบันพระมหากษัตริย์ 
และพระบรมวงศานุวงศ ์

 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 
 สถาบันพระมหากษัตริย์ 
 และพระบรมวงศานุวงศ ์

กิจกรรมเฉลิม 
พระเกียรติ 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

ระดับความส าเร็จ
ของการจัดกิจกรรม 

พสกนิกรแสดงความ
จงรักภักดี ตํอสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และ 
พระบรมวงศานุวงศ ์

กองการ 
ศึกษา 

 

4. กํอสร๎างซุ๎มเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระวชิร 
เกล๎าเจ๎าอยํูหัว 

 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 
 พระบาทสมเด็จพระ 
 วชิรเกล๎าเจ๎าอยํูหัว 

ซุ๎มเฉลิมพระเกียรติ 
จ านวน ๒ ซุ๎ม 

- - 3,๐๐๐,๐๐๐ 3,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- ซุ๎มเฉลิมพระเกียรติ  
ที่กํอสร๎าง 

 เทศบาลแสดงความ  
 จงรักภักดี น๎อมส านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ 

กองการ 
ศึกษา 

 
รวม 4 โครงการ   350,000 350,000 3,350,000 3,350,000 350,000    
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ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  :  ด้านเศรษฐกจิ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  :  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
      ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ๒.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร 
จุดทางแยก 

 เพ่ือควบคุมการ  
 จราจรบนท๎องถนน 
 

สัญญาณไฟจราจรจุดทางแยก  
ทางหลวงหมายเลข 2445  
ตอนแสลงโทน-ห๎วยเสว ที่ กม. 
43+665  จ านวน 1 แหํง 
(หน๎าการไฟฟูาสํวนภูมิภาค 
อ.ประโคนชัย) 

๑,5๐๐,๐๐๐ 
 

- - - -  สถิติการเกิด 
 อุบัติเหตุทาง 
 ถนนลดลง 

 การคมนาคม 
 สะดวก และ 
 ประชาชนผู๎ใช ๎
 ถนนมีความ  
 ปลอดภัยในชีวิต 
 และทรัพย์สิน 

กองชําง 

2  ปรับปรุงไฟสัญญาณจราจร 
 แบบนับเวลาถอยหลัง  
 บริเวณสี่แยกหน๎าส านักงาน 
 เทศบาลต าบลประโคนชัย 

 เพ่ือชํวยลดจ านวน 
 และระดับความ  
 รุนแรงของอุบัติเหตุ 

 หัวไฟสัญญาณจราจรแบบนับ 
 เวลาถอยหลัง LED  ขนาด  
 300 มม. จ านวน 4 ชุด 

- 81,6๐๐ 
 

- - - สถิติการเกิด 
อุบัติเหตุทาง
ถนนลดลง 

 การจราจรม ี
 ความคลํองตัว 
 

กองชําง 

รวม 2 โครงการ   ๑,5๐๐,๐๐๐ 81,600 - - -    
 

   ๒.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1  ขยายเขตระบบจ าหนําย 
 ไฟฟูาและติดต้ังหม๎อแปลง  
 เฉพาะราย 

 เพ่ือรองรับการใช๎ไฟฟูา 
 ในโรงฆาํสัตว์เทศบาล 
 ต าบลประโคนชัย 

 ระบบจ าหนํายไฟฟูาและ  
 หม๎อแปลงเฉพาะราย 

- - - - ๗๐๐,๐๐๐ 
 

ระบบจ าหนํายไฟฟูา
และติดต้ังหม๎อแปลง
เฉพาะราย 

มีไฟฟูาเพียงพอ 
กับการใช๎งาน 

กอง 
สาธารณสุข 

 
รวม 1 โครงการ   - - - - 700,000    
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   ๒.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1  ปรับปรุงระบบไฟฟูา 
 แสงสวํางถนนหน๎าโรงเรียน 
 เทศบาลต าบลประโคนชัย 

 เพ่ืออ านวยความสะดวก 
 ให๎ประชาชนที่สัญจรผําน  
 โรงเรียนเทศบาลต าบล 
 ประโคนชัย 

 โคมไฟถนนโซลําเซลล์ LED   
 150 วัตต์ พรอ๎มเสาเหล็ก 
กลํอง ชุบสงักะสี 4x4 น้ิว สูง  
6 ม. 20 ชุด (ฐานเสาเดิม)  

185,000 - - - - โคมไฟฟูาทีติ่ดต้ัง  ประชาชนได๎รับ  
 ความปลอดภัยใน 
 ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองชําง 
 

2  ปรับปรุงโคมไฟฟูา 
 แสงสวําง 
 

 เพ่ืออ านวยความสะดวกให๎  
 ประชาชนทีส่ัญจรในเขต 
 เทศบาลต าบลประโคนชัย 

 โคมไฟฟูาแสงสวําง LED  
 ขนาด 30 วัตต์ จ านวน 270  
 โคม/ปี  

1,350,000 1,350,000   - - - โคมไฟฟูาที่ติดต้ัง  ประชาชนได๎รับ  
 ความปลอดภัยใน 
 ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองชําง 
 

3  กํอสร๎างถนน คสล.บริเวณ  
 ทางเบี่ยง ทางหลวง 
 หมายเลข 24 ท่ี กม. 
 154+710  
 (สี่แยกประโคนชัย) 

 เพ่ือให๎ได๎ถนนที่ได๎ 
 มาตรฐาน 

 ถนน คสล. หนา 0.23 ม.  
กว๎างเฉลี่ย 9  ม. ยาว 40๒ ม.  
 หรือคิดเป็นพ้ืนทีไ่มํน๎อยกวํา  
 ๓,857 ตร.ม. 

5,220,000 - - - - ความยาวของ  
ถนนที่กํอสร๎าง 

 ประชาชนได๎รับ 
 ความสะดวกใน 
 การสัญจร 
 

กองชําง 
 

4  กํอสร๎างลานอเนกประสงค ์
 หน๎าส านักงานเทศบาล  
 ต าบลประโคนชัย 

 เพ่ืออ านวยความสะดวก 
 ให๎ประชาชนที่มาติดตํอ 
 ราชการ  

 ลาน คสล. หนา 0.15 ม.  
 พ้ืนที ่985 ตร.ม. รางน้ า 
 คสล.(รางต้ืน) กว๎าง 0.60 ม.  
 ยาว 176 ม. คันหิน คสล.  
 ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว  
 33 ม. โคมไฟสูง 15 ม.  
 จ านวน 2 ต๎น 

1,500,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ทีม่าใช๎บริการ 

 ประชาชนที่มา 
 ติดตํอราชการได๎ 
 รับความสะดวก 
 มากข้ึน 

กองชําง 

5 วางทํอระบายน้ าบอํพัก 
ถนนประโคนชัย-บ๎านเขว๎า 

 เพ่ือแก๎ไขปัญหาน้ าทํวมขัง 
 ในชุมชน 

ทํอระบายน้ า คสล. Ø ๑ ม. 
จ านวน ๙๙๐ ทํอน บํอพัก 
คสล. ๑.๕๗x๑.๓๐x๑.๗๕ ม. 
จ านวน ๗๐ บํอ 

- 
 
 

๕,๗๓๖,๐๐๐ 
 

- - - ความยาวของ 
ทํอระบายน้ า 
ที่กอํสร๎าง 

สามารถระบาย 
น้ าได๎ดี 

กองชําง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 ปรับปรุงฝาบํอพักตะแกรง
เหล็กหลํอเหนียว ถนน 
วัชรคุณ จากแยก ทล.24  
ถึงสนามกีฬาอเนกประสงค์
หนองระแซซัน 

 เพ่ือปรับปรุงฝาบํอพัก 
 ให๎มั่นคงแข็งแรงมากข้ึน 
 

 ฝาตะแกรงเหล็กหลํอเหนียว   
 ขนาด 0.60x0.60 ม. จ านวน  
 50 บํอ (ฝาบํอพักเดิม คสล.  
 ขนาด 0.70 x 0.90 ม.) 

- 
 

744,600 
 

- - 
 

-  ฝาบอํพักที ่
 ปรับปรุง 

 ประชาชนมีความ 
 ปลอดภัยในการ 
 สัญจรผําน 

กองชาํง 
 

7 วางทํอเหลี่ยมระบายน้ า
ถนนสายประโคนชัย -
พลับพลาชัย ทล.๒๒๐๘  
(หน๎าสวนสาธารณะสระ 
ตาเจรือม) 

 เพ่ือแก๎ไขปัญหาน้ าทํวม 
 ขังในชุมชน 

 ทํอเหลี่ยม ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐   
 ม. ระยะทาง ๑๐๐ ม.  

- ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- - - ความยาวของ
ทํอเหลี่ยม
ระบายน้ า 
ที่กอํสร๎าง 

 สามารถระบาย 
 น้ าได๎ดี 

กองชําง 
 

8 ปรับปรุงผิวจราจร คสล. 
และรางระบายน้ า คสล.  
ซอยรํวมพัฒนา 

 เพ่ือให๎ผิวจราจรมีสภาพ 
 ทีดี่และแก๎ไขปัญหาน้ า 
 ทํวมขังในชุมชน 

 ผิวจราจร คสล. หนา ๐.๑๕ ม.  
 กว๎างเฉลี่ย ๒.๘๐ ม. ยาว ๑๒๖  
 ม. หรือคิดเป็นพ้ืนทีไ่มํน๎อยกวํา  
 ๓๕๒.๘๐ ตร.ม. รางระบายน้ า 
 คอนกรีตเสริมเหล็กกว๎าง ๐.๓๕  
 ม. ยาว ๒๕๒ ม. 

- - 
 

- - 1,100,0๐๐   ความยาวของ 
ผิวจราจรที่
ปรับปรุง 

 การคมนาคม 
 สะดวก และ  
 ระบายน้ าได๎ดี 

กองชําง 
 
 

รวม 8 โครงการ   8,255,000 8,830,600 - - 1,100,0๐๐    
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  ๒.๔ แผนงานการพาณิชย ์
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ปรับปรงุอาคารในโรงผลิต
น้ าประปา 

 เพ่ือปรับปรุงอาคาร 
 ในโรงผลิตให๎อยูํใน  
 สภาพพร๎อมใช๎งาน 

อาคารส านักงาน หอถังสูง 
อาคารผลิตน้ าประปา 
อาคารเก็บน้ าใส และ
อาคารสูบน้ าดิบ 

- ๓๐๐,๐๐๐ - - -  อาคารในโรง  
 ผลิตน้ าประปา  
 ที่ปรับปรุง 

 ผลิตน้ าประปาได๎ 
 เพียงพอกับความ 
 ต๎องการของ 
 ประชาชน 

กองการ 
ประปา 

 

2 กํอสร๎างอาคารอเนก 
ประสงค ์

 เพ่ือใช๎เก็บอุปกรณ์ 
 ส าหรับปฏิบัติงาน  
 ประปา 

อาคารอเนกประสงคข์นาด 
๘x๑๒ ม. จ านวน ๑ หลัง 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ 
 

- อาคารอเนก 
ประสงค ์
ที่กํอสร๎าง 

อุปกรณ์อยํูในสภาพ
พร๎อมใช๎งาน 

กองการ 
ประปา 

3 วางทํอเมนประปาบริเวณ 
ถนนชัยศิริ (จากสี่แยกถนน 
ศรสีวัสด์ิ-ถนนนัยประศาสตร)์ 

เพ่ือลดปัญหาแรงดัน 
ของน้ าประปา 

ทํอเมนประปา PVC ขนาด 
Ø 4 น้ิว  ชั้น 8.5  ชนิด
แขวนยาง จ านวน 47 
ทํอน ยาว 282 ม.  

- - - - 350,000  แรงดันของ 
 น้ าประปา 

 ประชาชนได๎ใช ๎
 น้ าประปาที่ไหล 
 แรงมากข้ึน 

กองการ 
ประปา 

4 วางทํอเมนประปาบริเวณ 
ถนนประโคนชัย-บุรรีัมย์  
(จากโกดังร๎านรุํงเรืองกํอสร๎าง 
-ร๎านเสริมสวยเรไร) 

 เพ่ือลดปัญหาการ 
 ซํอมบ ารุงทํอเมน 
 ประปา 

ทํอเมนประปา PVC ขนาด
Ø 6 น้ิว  ชั้น 8.5  ชนิด
แขวนยาง จ านวน 75 
ทํอน ยาว 450 ม. 

- - - - 300,000  แรงดันของ 
 น้ าประปา 

 ประชาชนมีน้ า 
 ประปาใช๎ตลอด 

กองการ 
ประปา 

5 กํอสร๎างรั้วบริเวณที่ดิน 
โฉนดเลขที ่7529 ต าบล 
ประโคนชัย 

 เพ่ือแสดงขอบเขต 
 สถานทีกํ่อสร๎าง 
 อาคาร/สถานที ่
 ราชการ 

รั้วสูง 2 ม. ยาว 1,000 ม. - - - - 3,000,000  พ้ืนที่ที่ 
 กํอสร๎างรั้ว 

 ทรัพย์สินของ 
 ราชการมีความ 
 ปลอดภัย 

กองการ
ประปา 

รวม 5 โครงการ   - ๓๐๐,๐๐๐ - 500,000 3,650,000    
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  :  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑  :  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี  

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิต 

ของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ปรับปรุงภูมิทศัน์เกาะกลาง 
ทางเบีย่ง ทางหลวงหมายเลข 
24 ที่ กม.154+710  
(สี่แยกประโคนชัย) 

เพ่ือปรับปรุงภูมิทศัน์
ให๎มีความสวยงาม 
และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 

 พ้ืนทีป่รับปรุงภูมิทัศน์   
 ไมน๎ํอยกวํา 6,900   
 ตร.ม. 

3,281,800 - - - - ภูมทัิศน์ที่ปรับปรงุ เกาะกลางทางเบี่ยง  
มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม 
 

กองชําง 
 

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเสาธง
หน๎าส านักงานเทศบาลต าบล
ประโคนชัย 

 เพ่ือความสวยงาม  
 ของสถานทีร่าชการ 

ปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับ 
และกํอสร๎างสระน้ า 
พร๎อมติดต้ังน้ าพุ 

๕๐๐,๐๐๐ - - - - ภูมิทัศน์บริเวณ 
เสาธงที่ปรับปรุง 

 บริเวณเสาธงหน๎า 
 ส านักงานเทศบาล 
 ต าบลประโคนชัย 
มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม 

ส านักปลัด 
 

3 กํอสร๎างอาคารจอดรถบรรทุก
ขยะพร๎อมห๎องเก็บอุปกรณ์ 

 เพ่ือรักษารถและ  
 อุปกรณ์ให๎อยูใํน 
 สภาพพร๎อมใช๎งาน 

 อาคารจอดรถพร๎อม 
 ห๎องเก็บอุปกรณ์กว๎าง   
 ๑๒ ม. ยาว ๔๙ ม.  
 พ้ืนที่ใช๎สอยไมํน๎อย 
 กวํา ๘๔๔ ตร.ม.  
 จ านวน ๑ หลัง 

- ๑,๕๐๐,๐๐๐ - - -   อาคารจอดรถ  
 บรรทกุขยะพร๎อม 
  ห๎องเก็บอุปกรณ์ 
กํอสร๎าง 

 มีสถานที่จอดรถ 
 และเก็บอุปกรณ์ 
 ที่มัน่คงแข็งแรง 

กอง 
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิต 

ของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ศึกษารายละเอียด
และออกแบบศนูย์
ก าจัดขยะมูลฝอย 

เพ่ือพัฒนาระบบการ
จัดเก็บและก าจัดขยะให๎
ถูกหลักสุขาภิบาล 

รายละเอียดและแบบ 
แปลนศูนย์ก าจัดขยะ 
มูลฝอย 

- - ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- -  แบบแปลนศูนย์  
 ก าจัดขยะมูลฝอย 

 ศูนย์ก าจัดขยะฯ  
 ที่ถูกสุขลักษณะ 

กอง 
สาธารณสุข 

 
รวม 4 โครงการ   3,781,800 1,500,000 2,000,000 - -    

 
๓.๒ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 สร๎างจิตส านึกในการ
รักษาสิ่งแวดล๎อม 

เพ่ือสร๎างจิตส านึกให๎
ประชาชนมีสํวนรวํมใน 
การรักษาสิง่แวดล๎อม 

สิ่งแวดล๎อมในเขตเทศบาล ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ระดับความส าเร็จ
การสร๎างจิตส านึกใน
การรักษาสิง่แวดล๎อม 

ประชาชนมีจิต 
ส านึกที่ดีในการ
รักษาสิ่งแวดล๎อม 

กอง 
สาธารณสุข 

 
รวม 1 โครงการ   200,000 200,000 200,000 200,000 200,000    
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑  : เมืองน่าอยู่และคุณภาพชวิีตที่ดี 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  4.1 แผนงานสาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 พระราชด าร ิ
ด๎านสาธารณสุข 

 เพ่ือขับเคลื่อนโครงการ 
 พระราชด าริที่เกีย่วข๎อง 
 กับงานด๎านสาธารณสุข 

 โครงการพระราชด าร ิ
 ด๎านสาธารณสุข ตาม 
 มติทีป่ระชุมประชาคม 
 อยํางน๎อย 3 โครงการ 

๓๒๐,๐๐๐ 
 

๓๒๐,๐๐๐ 
 

๓๒๐,๐๐๐ 
 

๓๒๐,๐๐๐ 
 

๓๒๐,๐๐๐ 
 

ระดับความส าเร็จ 
ของโครงการที ่
ด าเนินการ 

ประชาชนในชุมชน 
มีสุขภาพแข็งแรง 

กอง 
สาธารณสุข 

 

2 พัฒนาศักยภาพ 
ด๎านสาธารณสุข 
 

 เพ่ืออบรมให๎ความรู๎  
 ทางด๎านสาธารณสุข 

 กลุํมผู๎ประกอบการงาน  
 สุขาภิบาลอาหาร , กลุํม  
 ด๎านสํงเสริมสุขภาพ และ 
 กลุํมเสี่ยง 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ ผู๎เข๎าอบรมผํานการ
อบรมพัฒนาศักยภาพ
มากกวําร๎อยละ ๗๕ 

ผู๎เข๎าอบรมมีความรู๎
ด๎านสาธารณสุข
เพ่ิมข้ึน 

กอง 
สาธารณสุข 

 

3 พัฒนางาน
สาธารณสุข 
มูลฐานในชุมชน 

 เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา  
 งานสาธารณสุขมูลฐาน 
 ในชุมชน 
 

 ๑) พัฒนาศักยภาพด๎าน 
 สาธารณสุข 
๒)แก๎ไขปัญหาสาธารณสุข 
 ๓) การจัดบริการสุขภาพ  
 เบื้องต๎นในศูนย์ ศสมช. 
 (อสม. ๑๖ ชุมชนๆ ละ   
 ๗,๕๐๐) 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

ระดับความส าเร็จ 
ของกิจกรรมที่ อสม.
ด าเนินการ 

การด าเนินงาน
สาธารณสุขมูลฐาน 
มีประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึน 

กอง 
สาธารณสุข 

 

4 อบรมและศึกษา  
ดูงานอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมูํบ๎าน (อสม.) 

 เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
 การด าเนินงานด๎าน  
 สาธารณสุขให๎แกํ อสม. 

 อสม.เทศบาลต าบล 
 ประโคนชัย 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

อสม. ผํานการอบรม
พัฒนาศักยภาพ
มากกวําร๎อยละ ๗๕ 

อสม.มีความรู๎ความ   
สามารถน าไปพัฒนา 
งานสาธารณสขุใน 
ชุมชนได๎ 

กอง 
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 อบรมผู๎ประกอบการ 
ร๎านอาหารและตลาดสด
เทศบาล ต.ประโคนชัย 
พร๎อมศึกษาดูงาน 

 เพ่ือสํงเสริมให ๎
 ปฏิบัติตนได๎ถูกหลัก  
 สุขาภิบาล 

ผู๎ประกอบการร๎านอาหาร
และในตลาดสดเทศบาล
ต าบลประโคนชัย 

3๐๐,๐๐๐ 
 

3๐๐,๐๐๐ 
 

3๐๐,๐๐๐ 
 

3๐๐,๐๐๐ 
 

3๐๐,๐๐๐ 
 

 ร๎อยละของ 
 ผู๎ประกอบการ 
 ทีป่ฏิบัติถูกหลัก 
 สุขาภิบาล 

 ร๎านอาหารและ  
 ตลาดสดสะอาด  
 นําซื้อ และถูก 
 หลักสุขาภิบาล 

กอง 
สาธารณสุข 

 

6  สัตว์ปลอดโรค  
 คนปลอดภัย จากโรค 
 พิษสุนัขบ๎า 

 

 1.เพ่ือส ารวจข๎อมูล 
จ านวนสัตว์และข้ึน 
ทะเบยีนสัตว์ 
 2.เพ่ือฉีดวัคซีน
ปูองกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ๎า 

-ประชากรสุนัข/แมวทีม่ี
เจ๎าของและไมมํีเจ๎าของใน
เขตเทศบาล 
-ส ารวจข๎อมูลปีละ ๒ ครั้ง 
(มี.ค. และ ส.ค.)  
-คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติงาน 
ตัวละ 3 บาทตํอครั้ง 
-คําด าเนินการฉีดวัคซีน 
ตัวละ 30 บาท 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

จ านวนสุนัข/แมว
ที่มีเจ๎าของและไมํ
มีเจ๎าของทีไ่ด๎จาก
การส ารวจและ
ได๎รับการฉีดวัคซีน 

 สัตว์และคน  
 ปลอดภัยจากโรค 
 พิษสุนัขบ๎า 
 

กอง 
สาธารณสุข 

 

รวม 6 โครงการ - - 1,090,000 1,090,000 1,090,000 1,090,000 1,090,000    
 
   4.2 แผนงานการพาณิชย ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีวั้ด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 กํอสร๎างโรงฆําสัตว์ 
เทศบาลต าบล 
ประโคนชัย  

เพ่ือมีโรงฆําสัตว์ทีไ่ด๎มาตรฐาน 
ถูกหลักสุขาภิบาล ไมํกํอมลพิษ
ตํอสิ่งแวดล๎อม  

 โรงฆําสัตว์ ๑ แหํง  
 ตามแบบมาตรฐาน 
 กรมปศุสัตว์ 

- - - - ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจของ 
ประชาชนที่บรโิภค 
เน้ือสัตว์ 

 ประชาชนได๎บริโภค 
 เน้ือสัตว์ทีม่ีคุณภาพ  
 ปราศจากสิง่ปนเปือ้น  

กอง 
สาธารณสุข 

 
รวม 1 โครงการ - - - - - - ๔๐,๐๐๐,๐๐๐    
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒  :  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑  :  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   ๕.๑ แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิต 

ของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อบรมสํงเสริมอาชีพให๎แกํ
ประชาชน 

 เพ่ือสํงเสริมการสร๎าง 
 โอกาสในการประกอบ 
 อาชีพและเพ่ิมรายได๎ 

 ประชาชนที่มีความ 
 สนใจ 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ร๎อยละความส าเร็จ 
ของการพัฒนา
ทักษะด๎านอาชีพ 

 ผู๎เข๎าอบรมมีอาชีพ 
 เสริม และมีรายได๎ 
 เพ่ิมข้ึน 

กอง 
สวัสดิการ 

สังคม 
2 อบรมพัฒนาศักยภาพ 

ชมรมกุง๎จํอมกระยาสารท 
ประโคนชัย 

 เพ่ือสํงเสริมการพัฒนา 
 คณุภาพสินค๎า และการ 
 บริหารจัดการชมรมให ๎
 มปีระสิทธิภาพ 

 สมาชิกชมรมกุง๎จํอม 
กระยาสารทประโคนชัย 

6๐,๐๐๐ 
 

6๐,๐๐๐ 
 

6๐,๐๐๐ 
 

6๐,๐๐๐ 
 

6๐,๐๐๐ 
 

ร๎อยละของสมาชิก 
มีทักษะในการ 
บริหารจัดการที่ดี 

 ชมรมกุ๎งจํอมฯ ม ี
 ประสิทธิภาพและ 
 เกิดประสิทธิผล 

กอง 
สวัสดิการ 

สังคม 

รวม  ๒ โครงการ - - 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000    
 

             ๕.๒ แผนงานการพาณิชย์  
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิต 
ของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 จัดต้ังสถานธนานุบาล    
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

 เพ่ือบรรเทาปัญหาด๎าน 
 การเงินของประชาชน 
 ผู๎มีรายได๎น๎อย 
 

สถานธนานุบาล
เทศบาล 

ต าบลประโคนชยั 
จ านวน ๑ แหํง 

- 7,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- - -  ความพึงพอใจของ 
 ประชาชนที่มาใช ๎
 บริการ 
 

 ประชาชนผู๎มีรายได๎น๎อย 
 สามารถแก๎ปัญหาทางการเงิน 
 ในระยะสั้น ได๎โดยไมํต๎องเสีย   
 ดอกเบี้ยในอัตราทีสู่ง 

ส านักปลัด 
 

รวม 1 โครงการ - - - 7,000,000       
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  :  ด้านเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓  :  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
      ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
           ๕.๓ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิต 

ของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1   ฝึกอบรมการเกษตรตาม  
  แนวทฤษฎีใหมํ โดยยึด  
  ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง   

 เพ่ือสํงเสริมความรู๎ในการ  
 ท าเกษตรทฤษฎีใหมํ 

 เกษตรกรหรือผู๎  
 ที่มีความสนใจ 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

 ร๎อยละของผู๎เข๎าอบรม 
 ที่มีความรู๎ในการท า
เกษตรทฤษฎีใหมํ 

 ผู๎เข๎าอบรมสามารถ 
 น าความรู๎ไปใช๎ 
 ท าการเกษตรได๎ 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

รวม 1 โครงการ - - 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐    
 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒  :  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑  :  เมืองนา่อยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
   ๖.๑ แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อบรมสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาล 
ต าบลประโคนชัย 

 เพ่ือสํงเสริมให๎เด็กและ 
 เยาวชนมีสํวนรํวมในการ 
 พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 

เด็กและเยาวชน 
ในเขตเทศบาล 

๑0๐,๐๐๐ 
 

๑0๐,๐๐๐ 
 

๑0๐,๐๐๐ 
 

๑0๐,๐๐๐ 
 

๑0๐,๐๐๐ 
 

สภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาล
ต าบลประโคนชัย 

เด็กและเยาวชนมีการ
แสดงออกท่ีสอดคล๎อง 
กับระดับความรู๎ความ 
สามารถ 

กองสวัสดิการ 
สังคม 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 ปูองกันและแก๎ไขปัญหา 
ความรุนแรงตํอเด็ก สตรี 
และบุคคลในครอบครัว 

 เพ่ือสํงเสริมให๎ประชาชนได๎ 
 มีสํวนรํวมการปูองกันและ 
 แก๎ไขปัญหาความรุนแรง 
 ตํอเด็ก สตรี และบุคคลใน 
 ครอบครัว 

 เด็ก สตรี และบุคคล 
 ในครอบครัว 

 

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ ปัญหาความรุนแรง
ตํอเด็ก สตรี และ
บุคคลในครอบครัว
ลดลง 

  ประชาชนได๎มีสํวนรํวม 
  ในการปูองกัน/แก๎ไข 
  ปัญหาความรุนแรงตํอ 
  เด็ก สตรี และบุคคล 
  ในครอบครัว 

กอง
สวัสดิการ 
สังคม 

3 อบรมและสํงเสริมพัฒนา
สตรีเทศบาลต าบล 
ประโคนชัย 

เพ่ือสํงเสรมิการเพ่ิมศกัยภาพ 
 การด าเนินกจิกรรมของสตรี 
 เทศบาล 

 กลุํมสตรีเทศบาล 
 ต าบลประโคนชัย 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

สตรีมีศักยภาพใน
การพัฒนาเทศบาล 

 กลุํมสตรีได๎มีบทบาท  
 ในการพัฒนาเทศบาล 
 

กอง
สวัสดิการ 
สังคม 

4 สร๎างความเข๎มแข็งแกํ
สถาบันครอบครัว 

 เพ่ือสํงเสริมการพัฒนา  
 สถาบันครอบครัวให๎มีความ 
 อบอุนํ 

 ตัวแทนครอบครัว 
 ในชุมชน 

20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ ระดับความส าเร็จ 
การแก๎ไขปัญหา 
ครอบครัว 

 ประชาชนมีภูมิคุ๎มกัน  
 ทางสังคมทีเ่ข๎มแข็ง 

กอง
สวัสดิการ 
สังคม 

5 อบรมให๎ความรู๎เกี่ยว  
กับสทิธิประโยชน์แกํ 
ผู๎พิการและผู๎ปุวยเอดส์ 

 เพ่ือให๎ผู๎พิการและผู๎ปุวย 
 เอดส์มีความรู๎ความเข๎าใจ 
 ในสิทธิประโยชน์ที่พึงได๎รับ 

 คนพิการ และ 
 ผู๎ปุวยเอดส์ในเขต 
 เทศบาล 

2๐,๐๐๐ 
 

20,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

20,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

รอ๎ยละของผู๎พิการ  
และผู๎ปุวยเอดส์ที่เข๎า
อบรมมีคุณภาพชีวิต
ทีดี่ข้ึน 

 ผู๎พิการ ผู๎ปุวยเอดส์ 
 ได๎รับสิทธิประโยชน์ 
 ทีก่ฎหมายก าหนด 

กอง 
สวัสดิการ 

สังคม 

6 สํงเสริมและพัฒนา 
คุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ
(ศึกษาดูงาน) 

 เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎สงูอายุ  
 ด ารงชีวิตในสังคมได๎อยําง  
 มีความสุข 

 ผู๎สูงอายุในเขต 
 เทศบาล 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 คุณภาพชีวิตของ
ผู๎สูงอายุที่เข๎ารํวม
กิจกรรม 

 ผู๎สูงอายุมีคุณภาพ 
 ชีวิตที่ดี 

กอง 
สวัสดิการ 

สังคม 
7 เสริมสร๎างคุณคํา 

ผู๎สูงวัยใสํใจผูส๎ูงอายุ 
(วันผูส๎ูงอายุ) 

 เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎สงูอายุ 
 รู๎สึกถึงคุณคําของตนเอง 

 ผู๎สูงอายุในเขต 
 เทศบาล 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ ระดับความพึงพอใจ
ของผู๎สูงอายุที่เข๎า 
รวํมงาน 

สังคมตระหนักถึง 
คุณคําของผู๎สงูอายุ 

กอง
สวัสดิการ 
สังคม 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย 
(ผลผลติ 

ของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โรงเรียนปันสุขผู๎สูง 
อายุเทศบาลต าบล 
ประโคนชัย 

 เพ่ือให๎ผู๎สูงอายุได๎รับการ 
 เรียนรู๎ในด๎านตํางๆ และ 
 ได๎พบปะแลกเปลี่ยน 
 ความรู๎กัน 

 จัดท าหลักสูตร 
 โรงเรียนปันสุข 
 ผู๎สูงอายุฯ 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

มีหลักสูตรส าหรับ
จัดให๎ความรู๎ในด๎าน
ตํางๆ 

 ผู๎สูงอายุมีการเรียนรู ๎
 ตามหลักสูตร  และ 
 ได๎พบปะแลกเปลี่ยน 
 ความรู๎ 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

รวม 8 โครงการ   710,000 710,000 710,000 710,000 710,000    
 

๖.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิต 
ของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1  ชํวยเหลือบรรเทา 
 ทุกข์ สงเคราะห์ผู ๎
 ยากไร๎และผู๎ด๎อย 
 โอกาสทางสังคม 
 

 เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติ  
 งานตามภารกิจพันธกิจ 
 ของส านักงานก่ิงกาชาด  
 อ าเภอประโคนชัย 
 

 1)อุดหนุนส านักงานก่ิง 
กาชาดอ าเภอประโคนชัย 
 2) ผู๎ยากไร๎และผูด๎๎อย  
 โอกาสทางสังคมในเขต 
 พ้ืนที่อ าเภอประโคนชัย 

4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 
 

4๐,๐๐๐ 
 

4๐,๐๐๐ 
 

4๐,๐๐๐ 
 

 ผู๎ยากไร๎และผู๎ด๎อย 
 โอกาสทางสังคมที ่
ได๎รับการชํวยเหลือ 

 สามารถชํวยเหลือ 
 และแก๎ไขปัญหาความ 
 เดือดร๎อนได๎ทันทํวงท ี

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

2 สงเคราะหผ์ู๎ด๎อย 
โอกาส 

 เพ่ือบรรเทาความเดือด  
 -รอ๎นเบื้องต๎นให๎แกผํู๎  
 ด๎อยโอกาส 

 ผู๎ด๎อยโอกาสใน ๑๖  
 ชุมชน 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

 ร๎อยละผูด๎๎อยโอกาส 
 ทีไ่ด๎รับสวัสดิการ 
 สังคม 

 ผู๎ด๎อยโอกาสได๎รับการ 
 ชํวยเหลืออยํางทั่วถึง 

กอง 
สวัสดิการ 

สังคม 
รวม 2 โครงการ   90,000 90,000 90,000 90,000 90,000    
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔  :  ด้านรักษาความม่ันคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑  :  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
   ๖.๑ แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิต 

ของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 รณรงค์ปูองกัน 
และแก๎ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

 เพ่ือสํงเสริมการปูองกันและ 
 แก๎ไขปัญหายาเสพติด 

กลุํมเสี่ยงและประชาชน 
ในเขตเทศบาล 

8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ 
 

8๐,๐๐๐ 
 

8๐,๐๐๐ 
 

8๐,๐๐๐ 
 

ระดับความส าเร็จใน
การปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติด 

 ประชาชนหํางไกล  
 ยาเสพติด ปัญหา 
 ยาเสพติดลดลง 

กอง 
สาธารณสุข 

 
รวม 1 โครงการ   80,000 80,000 80,000 80,000 80,000    

 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ ๒  :  ด้านสังคมและคุณภาพชวิีต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑  :  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี   

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
   7.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รบัผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ศูนย์ปฏิบัติการรํวมในการ
ชํวยเหลือประชาชนของ 
องค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน 

 เพ่ือเป็นสถานที่กลาง 
 ในการประสานงาน 
 ให๎ความชํวยเหลือ 
 ประชาชนขององค์กร 
 ปกครองสํวนท๎องถ่ิน  
 ในอ าเภอประโคนชัย 
 

  -อุดหนุนองค์การบริหาร 
  สํวนต าบลบ๎านไทร 
 -ศูนย์ปฏิบัติการรํวมในการ 
  ชํวยเหลือประชาชนของ   
 องค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน  
  ในอ าเภอประโคนชัย 

๑๒,๐๐๐ 
 

๑๒,๐๐๐ 
 

๑๒,๐๐๐ 
 

๑๒,๐๐๐ 
 

๑๒,๐๐๐ 
 

ระดับความส าเร็จ 
ของการชํวยเหลือ 
ประชาชน 

ประชาชนได๎รับการ  
ชวํยเหลือทันทวํงที 
-ด๎านสาธารณภัย  
-ด๎านการสํงเสริมและ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต  
-ด๎านการปูองกันและ  
ควบคุมโรค 

ส านักปลัด 
 

รวม 1 โครงการ - - 12,000 12,000 ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐0 ๑๒,๐๐๐    
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔  :  ด้านรักษาความม่ันคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔  :  การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
      ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

   ๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 จัดงานวันเทศบาล  เพ่ือสํงเสริมความรู๎ความ  
 เข๎าใจในอ านาจหน๎าท่ีของ 
 เทศบาล 

ผู๎บริหาร สมาชิกสภา  
บุคลากรเทศบาล และ  
ประชาชนในเทศบาล 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ กิจกรรมวันเทศบาล  ประชาชนมีความเข๎าใจใน 
 อ านาจหน๎าที่ของเทศบาล 

ส านักปลัด 

2 อบรมและศึกษาดูงาน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน 

 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ 
 สมาชิกสภา และบุคลากร  
 ให๎มีความพร๎อมในการ 
 ปฏิบัติงาน 

ผู๎บริหาร สมาชิกสภา  
และบุคลากรเทศบาล 

4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ ร๎อยละของบุคลากร 
ทีไ่ด๎รบัการพัฒนา
ศักยภาพตามแผน 
พัฒนาบุคลากร 

บุคลากรเทศบาลปฏิบัติ  
งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
และถูกระเบยีบ 

ส านักปลัด 

3 กํอสร๎างส านักทะเบยีน 
ท๎องถ่ินเทศบาลต าบล 
ประโคนชัย 

เพ่ือรองรับปริมาณเอกสาร 
 ที่เพ่ิมมากข้ึน และการ 
 บริการประชาชน 
 

 อาคาร คสล. ๒ ชั้น    
 กว๎าง ๑๐ ม. ยาว ๒๐  
 ม. หรือคิดเป็นพ้ืนที่ 
 ไมํน๎อยกวํา ๔๐๐ 
 ตร.ม. จ านวน ๑ หลัง 

- ๕,๖๐๐,๐๐๐ 
 

- - -  อาคารส านักทะเบียน 
 ท๎องถ่ินเทศบาลต าบล 
 ประโคนชัย 

 จัดเก็บเอกสารได๎เพียงพอ  
 ประชาชนมีความพึงพอใจ 
 ในการให๎บริการ 

ส านักปลัด 
 

4 ให๎บริการด๎านทะเบียน
ราษฎรด๎วยระบบ
คอมพิวเตอร์ 

 เพ่ือสํงเสริมการให๎บรกิาร 
 งานทะเบียนราษฎรแกํ 
 ประชาชนในเขตเทศบาล  
 ต าบลประโคนชัย 

 ระบบคอมพิวเตอร์ 
 งานทะเบียนราษฎร 

- 
 

1,100,000 - -   -  จ านวนประชาชนที่มา 
 ขอรับบริการและความ 
 พึงพอใจของผู๎มาขอรับ 
 บริการ 

 ส านักทะเบียนท๎องถ่ิน
เทศบาลต าบลประโคนชัย 
มีระบบคอมพิวเตอร์ในการ
ให๎บริการงานทะเบยีน
ราษฎร 

ส านักปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 เวทีประชาคมจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล 

 เพ่ือสํงเสริมการมีสํวน  
 รํวมของประชาชนใน 
 การจัดท าแผนพัฒนา  
 เทศบาล 

 แผนพัฒนาท๎องถ่ิน  
 ของเทศบาลต าบล 
 ประโคนชัย 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐  สัดสํวนประชาชน   
 ที่เข๎ารํวมประชุม 
 ไมน๎ํอยกวําร๎อยละ  
 ๖๐ 

สามารถแก๎ไข
ปัญหาความ
ต๎องการของ
ประชาชนได๎ 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

 

รวม 5 โครงการ - - 460,000 7,160,000 460,000 460,000 460,000    
 

๗.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อบรมและศึกษาดูงาน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
คณะกรรมการชุมชน 

 เพ่ือให๎คณะกรรมการ   
ชุมชนมีความรู๎ความเข๎าใจ 
 ในการพัฒนาชุมชนบน 
 พ้ืนฐานการมีสํวนรวํม 

 คณะกรรมการ  
 ๑๖ ชุมชน และ 
ศึกษาดูงานเทศบาล 
ทีม่ีผลงานดีเดํน 

4๐๐,๐๐๐ 
 

4๐๐,๐๐๐ 
 

4๐๐,๐๐๐ 
 

4๐๐,๐๐๐ 
 

4๐๐,๐๐๐ 
 

ประสิทธิภาพของ 
คณะกรรมการชุมชน
ในการพัฒนาชุมชน 

 สามารถน าความรู๎  
 และประสบการณ ์
 มาเป็นแนวทางใน 
 การพัฒนาชุมชน 

กองสวัสดิการ 
สงัคม 

2  จัดท าแผนชุมชน  เพ่ือสํงเสริมการมีสํวน  
 รํวมของประชาชนในการ 
 จัดท าแผนชุมชน 

 แผนชุมชน ๑๖  
 ชุมชน 

10,๐๐๐ 
 

10,๐๐๐ 
 

10,๐๐๐ 
 

10,๐๐๐ 
 

10,๐๐๐ 
 

 ร๎อยละของโครงการ  
 ในแผนชุมชนที่น า 
 ไปจัดท าแผนพัฒนา 

 สามารถแก๎ไขปัญหา 
 ความต๎องการของ 
 ประชาชนได๎ 

กองสวัสดิการ 
สงัคม 

3 เลือกต้ังคณะกรรมการ 
ชุมชน 

 เพ่ือสํงเสริมให๎ประชาชน 
 มีสํวนรํวมในการพัฒนา 
 ท๎องถ่ิน 

คณะกรรมการ 
ชุมชน 16 ชุมชน 

- - 10,000 - -  คณะกรรมการชุมชน   
 ทีไ่ด๎รับการเลือกต้ัง 

คณะกรรมการชุมชน  
เป็นก าลังส าคัญใน 
การพัฒนาชุมชน 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

รวม 3 โครงการ - - 410,000 410,000 420,000 410,000 410,000    
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔  :  ด้านรักษาความม่ันคงและความสงบ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
      ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

   ๗.3 แผนงาน  :  การรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1  ฝึกอบรม/ทบทวน 
 อาสาสมัครปูองกันภัย  
 ฝุายพลเรือนเทศบาล 
 ต าบลประโคนชัย 

 เพ่ือให๎ อปพร. มีความรู๎  
 และทักษะในการปฏิบัติ   
 งานปูองกันและบรรเทา 
 สาธารณภัย  

 อปพร. เทศบาลต าบล 
 ประโคนชัย 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

 ระดับความส าเร็จ  
 ในการฝึกอบรม/ 
 ทบทวน อปพร. 

อปพร.ปฏิบัติงาน
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยได๎อยําง 
มีประสิทธิภาพ  

ส านักปลัด 
(งานปูองกันฯ) 

2  ฝึกอบรมการปูองกัน 
 และระงับอัคคีภัย  
 เบือ้งต๎น 

 เพ่ือให๎ประชาชนได๎มี  
 สํวนรํวมในการปูองกัน    
 และระงับอัคคีภัย 

 นักเรียนและประชาชน 
 ในเขตเทศบาลต าบล  
 ประโคนชัย 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

 ระดับความส าเร็จ 
 ในการฝึกอบรม 
 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 
(งานปูองกันฯ) 

3  ฝึกซ๎อมแผนปูองกัน 
 และระงับอัคคีภัย 

 เพ่ือเตรียมความพร๎อม  
 ในการปูองกันและระงับ 
 อัคคีภัยทีอ่าจเกิดข้ึนใน  
 อนาคต 

 อปพร. เทศบาล และ 
  หนํวยงานข๎างเคียง 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

ระดับความส าเร็จ
การฝึกซ๎อมแผน 

 สามารถปูองกันและ 
 ระงับอัคคีภัยได๎ 
อยํางมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
(งานปูองกันฯ) 

4  จัดกิจกรรมวัน อปพร. เพ่ือให๎ประชาชนเข๎าใจ 
บทบาทหน๎าทีข่อง  
อปพร. 

  อปพร. เทศบาลต าบล
ประโคนชัย 

5,๐๐๐ 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ อปพร. เทศบาล 
ที่รํวมกิจกรรม 

 

ประชาชนเข๎าใจ  
 บทบาทหน๎าท่ีของ   
 อปพร.มากข้ึน 

ส านักปลัด 
(งานปูองกันฯ) 

5  ปูองกันและลดอุบัติเหตุ  
 ทางถนนในชํวงเทศกาล 

เพ่ือรณรงค์ให๎ประชาชน 
ปฏิบัติตามกฎจราจร
ในชํวงเทศกาล 

  เทศกาลข้ึนปีใหมํ 
  เทศกาลสงกรานต์ 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

ระดับความส าเร็จ
การลดอุบัติเหตุบน
ถนนในชํวงเทศกาล 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชี วิต
และทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 
(งานปูองกันฯ) 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 กํอสร๎างหอจํายน้ า 
รถดับเพลิง 

 เพ่ืออ านวยความสะดวก 
 ในการจํายน้ าใสํรถ   
 ดับเพลิง 

 หอจํายน้ าขนาดความจุ   
 ๓๐ ลบ.ม. พร๎อมระบบ 
 สูบน้ าอัตโนมัติด๎วยไฟฟูา  
 จ านวน ๑ หลัง 

๑,๕๐๐,๐๐๐ - - - -  หอจํายน้ า 
 รถดับเพลิง 
 ที่กํอสร๎าง 

สามารถระงับเหตุ
อัคคีภัยได๎อยําง 
รวดเร็ว 

ส านักปลัด 
(งานปูองกันฯ) 

รวม 6 โครงการ - - 1,615,000 115,000 115,000 115,000 115,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพฒันาท้องถ่ิน 
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  :  ด้านเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 1  :  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน 
ที่จะขอ 
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 กํอสร๎างทํอลอดถนน บาน  
ฝาทํอ และเครื่องยก พร๎อม
เครื่องสูบน้ า ระบบไฟฟูา 
บริเวณทอํระบายน้ าเหลี่ยม 
ห๎วยระกาถึงล าห๎วยละเว้ีย 
หมูํที่ ๗ (พ้ืนทีค่าบเกี่ยว
ระหวําง ทต.ประโคนชัย กับ 
อบต.ประโคนชัย) 

  เพ่ือแก๎ไขปัญหา 
  น้ าทํวมขังในชุมชน 
 

๑) กํอสร๎างทํอลอดถนน ทํอระบาย
น้ า คสล. ๒ แถว ขนาด Ø ๑.๐๐ ม. 
จ านวน ๓๒ ทํอน พร๎อมอาคารใน
ระบบระบายน้ า คสล. 
๒) ติดต้ังบานฝาทํอและเครื่องยก  
ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ ม. จ านวน  
๒ ชุด 
๓) ติดต้ังเครื่องสูบน้ าไฟฟูา ขนาด  
๑๐ น้ิว จ านวน ๒ เครื่อง พร๎อม 
ต๎ูควบคุม 
๔) ขยายเขตไฟฟูา พร๎อมติดต้ัง 
หม๎อแปลงไฟฟูา 

๑,๕๐๐,๐๐๐ - - - - ความยาวของ 
ทํอลอดถนนที่
กํอสร๎าง 

สามารถระบาย 
น้ าได๎ดี 

อบจ.บุรีรัมย์ 
 

 

 แบบ ผ.02/2 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 วางทํอเหลี่ยมระบายน้ า
ถนนอ านวยกิจจากหน๎า
สพป.บร.๒(เกํา) ถึงถนน
ข๎างโรงเรียนเมืองตลุงฯ 

 เพ่ือแก๎ไขปัญหา 
 น้ าทํวมขัง และ 
 การระบายน้ า 
 ในเขตเทศบาล 

ทํอเหลี่ยม  ขนาด ๑.๕๐x
๑.๕๐ ม. ระยะทาง ๖๐๐ ม. 
พร๎อมทางเท๎า 

- ๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- - - ความยาวของ 
ทํอเหลี่ยมระบาย
น้ าที่กํอสร๎าง 

สามารถระบาย 
น้ าได๎ดี 

หมวดทางหลวง 
ประโคนชัย /  

แขวงทางหลวง
บุรีรัมย์ 

3  กํอสร๎างทํอลอดเหลี่ยม   
 คสล. ล ารางสาธารณ-  
 ประโยชน์ หมูํที ่๒ จาก  
 ถนนพุทธิรัตน์ เทศบาล  
 ต าบลประโคนชัย ถึง 
 ถนนโชคชัย-เดชอดุม  
 อบต.ประโคนชัย 

  เพ่ือแก๎ไขปัญหา 
  น้ าทํวมขังใน

ชุมชน 

ทํอลอดเหลี่ยมคสล.ชนิดชํอง
เดียว กว๎าง ๑.๒๐ ม. สูง 
๑.๒๐ ม. ยาว ๒๓๔ ม. 

- - ๓,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- - ความยาวของ 
ทํอลอดเหลี่ยม 
ทีกํ่อสร๎าง 

สามารถระบาย 
น้ าได๎ดี 

อบจ.บุรีรัมย์ 
 

รวม 3 โครงการ   ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ - -    
 

  1.2 แผนงานการพาณิชย ์
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน 
ที่จะขอ 
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 กํอสร๎างโรงผลิตน้ าประปา
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

 เพ่ือเพ่ิมอัตราการ  
 ผลิตน้ าประปาให๎ 
 เพียงพอกับความ  
 ต๎องการของ 
 ประชาชน 

-โรงกรองน้ าขนาด 500 ลบ.   
ม./ชม. ถังน้ าใส 1,000 ลบ.
ม. และหอถังสูง 300 ลบ.ม. 
-กํอสร๎างบนทีดิ่นโฉนดเลขที่ 
7529 ต าบลประโคนชัย 

- - 76,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- -  โรงผลิต 
 น้ าประปา 
 ที่กํอสร๎าง 

 ผลิตน้ าประปา  
 ได๎เพียงพอกับ  
 ความต๎องการ  
 ของประชาชน 

กรมสํงเสริม 
การปกครอง 

ท๎องถ่ิน 

รวม ๑  โครงการ - - - - 76,๐๐๐,๐๐๐ - - - -  
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  :  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  :  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ ปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานน้ า 
หนองระแซซัน  
(พ้ืนทีค่าบเกี่ยวระหวําง  
ทต.ประโคนชัย กับ อบต.
ประโคนชัย) 

 เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 ให๎เกิดความสวยงาม 
 ประชาชนมีสถานที่ 
 ออกก าลังกาย 

กํอสร๎างทางเดิน-ว่ิงออกก าลังกาย 
 ,เลนจักรยาน ,จัดสวนปลูกต๎นไม๎ 
 ,เก๎าอีน่ั้งพัก และกํอสร๎างคันหิน 
 รอบอุทยานน้ าหนองระแซซัน 

๔๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- - - -  ภูมิทัศน์ 
 อุทยานน้ า 
 หนองระแซซัน 

 ประชาชนในเขตเทศบาล
และพ้ืนทีข๎่างเคียงมีสถานที่ 
 พักผํอนและออกก าลงักาย 
 ทีส่วยงาม 

โยธาธิการ 
จ.บุรีรัมย์ 

 

๒ ขุดลอกห๎วยละเว้ียพร๎อม
กํอสร๎างทํอลอดเหลี่ยมคสล. 
จากถนนประโคนชัย-บ๎าน  
เขว๎า ถึงถนนโชคชยั-เดช
อุดม (ผําน ทต.ประโคนชัย 
และ อบต.ประโคนชัย) 

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 ในการระบายน้ าออก 
 จากเขตเทศบาลและ 
 ปูองกันน้ าทํวมชํวง 
 ฤดูฝน 

ขุดลอกห๎วย กว๎าง ๖ ม. ยาว
๑,๙๙๘ ม.กํอสร๎างทอํลอดเหลี่ยม 
คสล. ขนาด ๒-๑.๘๐ x ๑.๘๐ x 
๘.๐๐ ม. และขนาด ๓-๑.๘๐ x
๑.๘๐ x ๘.๐๐ ม. 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
 

- - - -  ความยาวของ 
 ห๎วยที่ขุดลอก 

 สามารถระบายน้ าได๎ดี อบจ.
บุรีรัมย์ 

 

3 กํอสร๎างเข่ือนปูองกันตลิ่ง 
ริมห๎วยละเว้ีย จากถนน   
ประโคนชัย-บ๎านเขว๎า ถึง
ถนนโชคชัย-เดชอุดม 

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 ในการระบายน้ า  
 ปูองกันน้ าทํวมขังใน
ชุมชนและปรับภูมิทศัน์ 
 ล าห๎วยละเว้ีย 

เข่ือนปูองกันตลิ่งชนิดตอกเสาเข็ม  
ขุดลอกห๎วย พร๎อมปรบัภูมิทัศน์  
ยาว ๑,๙๙๘ ม. และวางทํอลอด  
เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จ านวน ๓ จุด 

- - - - ๔๑,๐๐๐,๐๐๐  ความยาวของ 
 เข่ือนปูองกัน 
 ตลิ่งทีกํ่อสร๎าง 

มีภูมิทัศน์สวยงาม ไมํมีการ
รุกล้ าทางน้ า การระบายน้ า 
มีประสิทธิภาพ 

อบจ.
บุรีรัมย์ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 กํอสร๎างศูนย์ก าจัด
ขยะมูลฝอยรวม 

 1. เพ่ือสํงเสริมการจัด   
 การขยะและสิ่งปฏิกูล  
 อยํางเปน็ระบบ 
 2. เพ่ือให๎ อปท. 7 แหํง  
 ใช๎เป็นสถานทีก่ าจัดขยะ 
 มลูฝอยรวม 

 ศูนย์ก าจัดขยะ  
 มูลฝอยรวม  
 จ านวน ๑ แหํง 
 

- - - ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 

-  ศูนย์ก าจัดขยะ 
 มูลฝอยรวมที ่
 กํอสร๎าง 

 ก าจัดขยะมูลฝอย 
 ได๎ถูกสุขลักษณะ   
 

กองทุน
สิ่งแวดล๎อม 

รวม 4 โครงการ   42,500,000 - - ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๔๑,๐๐๐,๐๐๐    
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

เทศบาลต าบลประโคนชัย 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ หนํวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ บริหารงาน 
ทัว่ไป 

คําครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 

พัดลมอุตสาหกรรมต้ังพ้ืน  ขนาดไมํน๎อยกวํา 22 น้ิว   
ปรับระดับความสูงได๎ 137 - 183 ซม.  ใบพดั 5 ใบ  
ปรับแรงลมได๎ 3 ระดับ  จ านวน 10 ตัว 

40,000 - - - - ส านักปลัด 
เทศบาล 

2 เคหะและ
ชุมชน 

คําครภุัณฑ์ ครภุัณฑ์งาน
บ๎านงานครัว 

 เครื่องตัดหญ๎าแบบข๎อแข็ง  จ านวน 3 เครื่อง/ป ี 2๘,5๐๐ 2๘,5๐๐ 2๘,5๐๐ 2๘,5๐๐ 2๘,5๐๐ กอง 
สาธารณสุขฯ 

3 เคหะและ
ชุมชน 

คําครภุัณฑ์ ครภุัณฑ์งาน
บ๎านงานครัว 

 เครื่องตัดหญ๎าแบบข๎อแข็ง  จ านวน 2 เครื่อง/ป ี 1๙,0๐๐ 1๙,0๐๐ 1๙,0๐๐ 1๙,0๐๐ 1๙,0๐๐ กองชําง 

4 เคหะและ
ชุมชน 

คําครภุัณฑ์ ครภุัณฑ์งาน
บ๎านงานครัว 

 เครื่องตัดหญ๎าแบบข๎อแข็ง  จ านวน 1 เครื่อง ๙,5๐๐ - - - - กองการศึกษา 
 

5 การพาณิชย์ คําครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น  เช็ควาล์ว ขนาด ๘ น้ิว จ านวน ๓ ตัว  ขนาด ๑๐ น้ิว   
 จ านวน ๓ ตัว 

- ๒๕๐,๐๐๐ 
 

- - - กองการ
ประปา 

6 การพาณิชย์ คําครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น  ประตูน้ าระบายตะกอน ขนาด ๔ น้ิว จ านวน ๑๖ ตัว - - ๒๕๐,๐๐๐ - - กองการ
ประปา 

7 การพาณชิย์ คําครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น  ประตูน้ าระบายตะกอน ขนาด ๘ น้ิว จ านวน ๓ ตัว  
 ขนาด ๑๐ น้ิว จ านวน ๓ ตัว 

- - ๓๕๐,๐๐๐ - - กองการ
ประปา 

 
 
 
 

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

งบประมาณ หนํวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

8 การพาณิชย์ คาํครภุัณฑ์ ครภุัณฑ์วิทยาศาสตร ์
หรือการแพทย์ 

 ปั๊มกวนสารเคมี (คลอรีน , สารส๎ม , โพลีเมอร)์  
 จ านวน ๖ เครื่อง 

- - ๒๕๐,๐๐๐.- 
 

- - กองการ
ประปา 

9 การพาณชิย์ คําครภุัณฑ์ ครภุัณฑ์อืน่  เครื่องสูบน้ าหอยโขํง ขับด๎วยเครื่องยนต์ดีเซล    
 ติดต้ังบนล๎อเลื่อน  อัตราสูบ 700 ลบ.ม./ชม.    
 สํงสูง 20 ม. เครื่องยนต์ 150 แรงม๎า  พร๎อม 
 อุปกรณ์ประกอบ จ านวน 1 เครื่อง 

- - - 2,362,500.- - กองการ
ประปา 

    รวม 97,000.- 297,500.- 897,500.- 2,410,000.- 47,500.-  
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

 
(๑) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล๎องแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 
ก าหนดให๎คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น ด าเนินการให๎คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว๎ 
ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให๎แล๎วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตํวัน 
ท่ีประกาศใช๎งบประมาณรายจําย  ประกอบด๎วย 

๑.1 ข๎อมูลสภาพทั่วไปและข๎อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ๒๐  คะแนน 
1.๒ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  20  คะแนน 
1.๓ ยุทธศาสตร์  ๖0  คะแนน  ประกอบด๎วย   

(๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ๑๐  คะแนน 
(๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑๐  คะแนน 
(๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด  ๑๐  คะแนน 
(๔) วิสัยทัศน์  ๕  คะแนน 
(๕) กลยุทธ์  ๕  คะแนน 
(๖) เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์  ๕  คะแนน 
(๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์  ๕  คะแนน 
(๘) แผนงาน  ๕  คะแนน 
(๙) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ๕  คะแนน 

  คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได๎เพื่อให๎เกิดความสอดคล๎องและขับเคล่ือนการพัฒนา
ท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ไมํควรน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 
 
(๒) การติดตามและประเมินผลโครงการ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 ก าหนดให๎
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นด าเนินการให๎คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว๎ ซึ่งเป็นสํวน
หนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให๎แล๎วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตํวันท่ีประกาศใช๎
งบประมาณรายจําย  ประกอบด๎วย 

2.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  ๑๐  คะแนน 
2.๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐  คะแนน 
2.๓ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐  คะแนน 
2.๔ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐  คะแนน 
2.๕ โครงการพัฒนา  ๖๐  คะแนน  ประกอบด๎วย   

(๑) ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ๕  คะแนน 
(๒) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล๎องกับโครงการ  ๕  คะแนน 
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(๓) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสํูการตั้งงบประมาณ 
     ได๎ถูกต๎อง  ๕  คะแนน 
(๔) โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ๕  คะแนน 
(๕) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
     สังคมแหํงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒  ๕  คะแนน 
(๖) โครงการมีความสอดคล๎องกับ Thailand ๔.๐  ๕  คะแนน 
(๗) โครงการสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  ๕  คะแนน 
(๘) โครงการแก๎ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร๎างให๎ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง 
     ยั่งยืน ภายใต๎หลักประชารัฐ  ๕  คะแนน 
(๙) งบประมาณมีความสอดคล๎องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๕  คะแนน 
(๑๐) มีการประมาณการราคาถูกต๎องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕  คะแนน 
(๑๑) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดวําจะ 
     ได๎รับ  ๕  คะแนน 
(๑๒) ผลท่ีคาดวําจะได๎รับสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์  ๕  คะแนน 

  คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได๎เพื่อให๎เกิดความสอดคล๎องและขับเคล่ือนการพัฒนา
ท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ไมํควรน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 
 
(๓) สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินจากแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย ได๎ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 - 2565 สรุป
ได๎ดังนี้  
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ตารางสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖1  (ตุลาคม ๒๕60 - กันยายน ๒๕๖1) 

 
 

  
  
  
  
  

อนุมัติงบประมาณ 99  โครงการ คิดเป็นร๎อยละ  85.34 
ลงนามสัญญา/เบิกจําย 86  โครงการ คิดเป็นร๎อยละ  74.14 
 

ยุทธศาสตร์ 
แผนการด าเนินการทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา/เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

๑. ด๎านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม  
ประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถ่ิน 

29 30,517,310.- 26 
24,266,660.-  (โอนเพ่ิม  

209,956 / โอนลด 354,396) 
23 21,937,248.66 

๒. ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน 12 14,938,000.- 8 7,326,500.- 7 4,290,000.- 
๓. ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 3 1,90๐,๐๐๐.- 2 1,740,000.- (โอนเพ่ิม 90,000) 2 1,435,470.- 
๔. ด๎านสาธารณสุข 8 1,650,000.- 6 735,000.- (โอนลด 435,000) 5 702,454.- 
๕. ด๎านเศรษฐกิจ 

3 
170,000.- 

2 
135,200.-  (โอนเพ่ิม  

30,000 / โอนลด 14,800) 
2 

87,680.- 

๖. ด๎านสังคม  
15 16,184,400.- 14 

15,976,140.-  (โอนเพ่ิม  
45,000 / โอนลด 105,260) 

12 14,695,568.- 

๗. ด๎านการเมืองการบริหาร  20 2,254,000.- 16 974,015.- (โอนลด 294,985) 12 875,613.40 

รวม 90 67,613,710.- 74 
51,153,515.-  (โอนเพ่ิม 

374,956 / โอนลด 1,204,441) 
63 44,024,034.06 

ครุภัณฑ์ 26 1,584,500.- 25 1,333,100.-  (โอนลด 9,500) 23 1,100,930.- 

รวมทั้งสิ้น 116 69,198,210.- 99 
52,486,615.-  (โอนเพ่ิม  

374,956 / โอนลด 1,213,941) 
86 45,124,964.06 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลต าบลประโคนชัย 
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ตารางสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖2  (ตุลาคม ๒๕61 - กันยายน ๒๕๖2) 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
      อนุมัติงบประมาณ   92  โครงการ คิดเป็นร๎อยละ  84.40  

ลงนามสัญญา/เบิกจําย  76  โครงการ คิดเป็นร๎อยละ  69.72 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
แผนการด าเนินการทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา/เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

๑. ด๎านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถ่ิน 

30 25,589,850.- 25 
21,511,090.-  (โอนเพ่ิม  

214,210 / โอนลด 316,520) 
23 20,658,808.81 

๒. ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน 6 11,817,000.- 4 6,219,600.-  4 5,172,100.- 
๓. ด๎านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล๎อม 

5 3,06๐,๐๐๐.- 2 150,000.-  (โอนลด 500,000) 1 61,100.- 

๔. ด๎านสาธารณสุข 8 1,650,000.- 7 1,450,000.- 6 723,780.- 
๕. ด๎านเศรษฐกิจ 3 170,000.- 3 120,000.- (โอนลด 30,000) 3 104,900.- 
๖. ด๎านสังคม  16 18,070,800.- 15 16,673,150.- (โอนลด 86,450) 12 15,041,637.- 
๗. ด๎านการเมืองการบริหาร  

20 2,904,000.- 16 
1,661,540.-  (โอนเพ่ิม  

70,000 / โอนลด 595,460) 
9 756,160.44 

รวม 88 63,261,650.- 72 
47,785,380.-  (โอนเพ่ิม  

284,210 / โอนลด 1,528,430) 
58 42,518,486.25 

ครุภัณฑ์ 21 3,158,700.- 20 2,864,700.- 18 1,930,990.- 
รวมทั้งสิ้น 109 66,420,350.- 92 50,650,080.- 76 44,449,476.25 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลต าบลประโคนชัย 
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ตารางสรปุการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖3  (ตุลาคม ๒๕62 - กันยายน ๒๕๖3) 

 

  
  
  
  

อนุมัติงบประมาณ   98  โครงการ คิดเป็นร๎อยละ  77.78  
ลงนามสัญญา/เบิกจําย 67  โครงการ คิดเป็นร๎อยละ  53.17 

ยุทธศาสตร์ 
แผนการด าเนินการทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา/เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

๑. ด๎านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถ่ิน 

31 23,954,850.- 28 
20,820,170.-  (โอนเพ่ิม 111,000 

/ โอนลด 1,452,200) 
20 18,844,337.44 

๒. ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน 15 42,292,800.- 10 16,900,600.-  (โอนลด 7,400,400) 8 15,808,025.- 
๓. ด๎านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล๎อม 

9 141,766,3๐๐.- 3 5,756,500.- 2 450,200.- 

๔. ด๎านสาธารณสุข 9 1,980,000.- 7 1,040,000.-  (โอนลด 283,400) 6 844,385.- 
๕. ด๎านเศรษฐกิจ 3 170,000.- 3 148,320.-  (โอนลด 1,680) 2 63,795.- 
๖. ด๎านสังคม  

13 17,714,200.- 12 
16,927,110.-  (โอนเพ่ิม 370,000 

/ โอนลด 258,890) 
9 15,082,170.- 

๗. ด๎านการเมืองการบริหาร  21 4,767,000.- 18 1,341,060.-  (โอนลด 1,240,940) 6 653,475.40 

รวม 101 232,645,150.- 81 
62,933,760.-  (โอนเพ่ิม 481,000 

/ โอนลด 10,637,510) 
53 51,746,387.84 

ครุภัณฑ์ 25 11,156,500.- 17 
7,463,500.- (โอนเพ่ิม 19,000 

/ โอนลด 280,000) 
14 3,107,054.- 

รวมทั้งสิ้น 126 243,801,650.- 98 
70,397,260.-  (โอนเพ่ิม 500,000 

/ โอนลด 10,917,510) 
67 54,853,441.84 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลต าบลประโคนชัย 
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ตารางสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖4  (ตุลาคม ๒๕63 - กันยายน ๒๕๖4) 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
     อนมุัติงบประมาณ       88  โครงการ คิดเป็นร๎อยละ  69.29  

ลงนามสัญญา/เบิกจําย (ณ 30 มิถุนายน 2564)  27  โครงการ คิดเป็นร๎อยละ  21.26 
 

ยุทธศาสตร์ 
แผนการด าเนินการทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา/เบิกจ่าย 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

๑. ด๎านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม  
ประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถ่ิน 

37 34,694,850.- 30 
21,984,880.- (โอนเพ่ิม 31,876  

/ โอนลด 1,029,076) 
12 12,336,778.28 

๒. ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน 17 84,789,300.- 4 7,360,000.- - - 
๓. ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 5 40,70๐,๐๐๐.- 1 70,000.- (โอนลด 30,000) - - 
๔. ด๎านสาธารณสุข 8 1,480,000.- 6 910,000.- 2 258,000.- 
๕. ด๎านเศรษฐกิจ 4 7,170,000.- 3 99,500.- (โอนลด 30,500) - - 
๖. ด๎านสังคม 15 18,789,000.- 15 18,666,000.- 5 11,163,900.- 
๗. ด๎านการเมืองการบริหาร  

21 22,903,200.- 16 
1,563,300.- (โอนเพ่ิม  

200,000 / โอนลด 41,500) 
5 299,212.50 

รวม 107 210,526,350.- 75 
50,653,680.- (โอนเพ่ิม 31,876  

/ โอนลด 1,131,076) 
24 24,057,890.78 

ครุภัณฑ์ 20 10,868,600.- 13 
2,130,600.- 

(โอนลด 4,900,000) 
3 212,500.- 

รวมทั้งสิ้น 127 221,394,950.- 88 
52,784,280.- (โอนเพ่ิม 31,876  

/ โอนลด 6,031,076) 
27 24,270,390.78 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลต าบลประโคนชัย 
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ตารางสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖5  (ตุลาคม ๒๕64 - กันยายน ๒๕๖5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  การอนุมัติงบประมาณ / ลงนามสัญญา / เบิกจํายยังไมํมีข๎อมูล  เนื่องจากด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิน่ (พ.ศ. 2566 - 2570) 
    ในชํวงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2564

ยุทธศาสตร์ 
แผนการด าเนินการทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา/เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

๑. ด๎านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม  
ประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถ่ิน 

33 32,968,283.- - - - - 

๒. ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน 15 13,312,300.- - - - - 
๓. ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 7 36,600,000.- - - - - 
๔. ด๎านสาธารณสุข 9 41,480,000.- - - - - 
๕. ด๎านเศรษฐกิจ 4 470,000.- - - - - 
๖. ด๎านสังคม  13 19,626,800.- - - - - 
๗. ด๎านการเมืองการบริหาร  17 2,457,000.- - - - - 

รวม 98 146,914,383.- - - - - 
ครุภัณฑ์ 9 6,664,000.- - - - - 

รวมทั้งสิ้น 107 153,578,383.- - - - - 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลต าบลประโคนชัย 
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(๔) ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต 
 ๑) ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  1.1) กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นเปล่ียนแปลงรูปแบบและก าหนดห๎วงเวลาในการจัดท า
แผนพัฒนาท๎องถิ่นบํอยครั้ง เจ๎าหน๎าท่ีผ๎ูปฏิบัติงานต๎องศึกษาท าความเข๎าใจหนังสือซักซ๎อมแนวทางการจัดท า
แผนพฒันาท๎องถิ่น  เพื่อใหก๎ารจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นมีประสิทธิภาพและไมํขัดตํอระเบียบ 

1.2) ปัญหาความต๎องการท่ีประชาชนเสนอไมํได๎รับการแก๎ไข เนื่องจากข๎อจ ากัดของระเบียบท่ีไมํ
สามารถด าเนินการได๎ 

1.3) การประเมินผลหลังส้ินสุดโครงการเป็นการประเมินความส าเร็จเชิงคุณภาพท่ีท าให๎ทราบถึง
ความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรค เพื่อน าไปพิจารณาวําจะด าเนินการตํอเนื่องหรือแกไ๎ขปรับเปล่ียนให๎มีการพัฒนา หรือ
ยุติโครงการ 
  1.4) การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลมีห๎วงเวลาไมํแนํนอน สํงผลให๎การด าเนินโครงการต๎องรอ
ชํวงปลายปงีบประมาณ 

 

๒) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
2.1) โครงการในแผนพัฒนาท๎องถิ่นควรก าหนดขึ้นโดยค านึงถึงผลลัพธ์หรือประโยชน์ท่ีจะเกิดกับ

ประชาชนในท๎องถิน่ไมํวําจะทางตรงหรือทางอ๎อม และต๎องน าไปจัดท างบประมาณรายจํายจริง มิใชํเพียงเพื่อบรรจุ
โครงการให๎มีไว๎ในแผนพัฒนาท๎องถิน่กํอน 

2.2) เจ๎าหน๎าท่ีผ๎ูรับผิดชอบโครงการควรน าแผนการด าเนินงานหรือแผนการจัดซื้อจัดจ๎างมาใช๎
เป็นแนวทางในการด าเนินโครงการตามห๎วงระยะเวลาและงบประมาณท่ีก าหนดไว๎ 

2.3) การต้ังงบประมาณโครงการในแผนพัฒนาท๎องถิ่น เทศบัญญัติงบประมาณรายจําย การ
เบิกจํายงบประมาณ ควรสอดคล๎องกันและเพียงพอกับโครงการท่ีด าเนินการ ซึ่งจะลดปัญหาในการโอนเพิ่มโอนลด
งบประมาณ 

2.4) โครงการท่ีมีการด าเนินงานตํอเนื่องเป็นประจ าทุกปี ควรมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัด
งานท่ีแตกตํางไปจากเดิม  โดยเน๎นประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ  

2.5) โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่นมากเกินไป แตํไมํสามารถน ามาด าเนินการได๎ท้ังหมด
เนื่องจากสถานะทางการคลังของท๎องถิ่นมีจ ากัด  ควรเป็นโครงการท่ีส าคัญและจ าเป็นต๎องด าเนินการ 

2.6) การจัดท าโครงการพัฒนาควรมีการก าหนดตัวช้ีวัดท่ีมีประสิทธิภาพ ตัวช้ีวัดสามารถวัดได๎
จริงและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการท่ีต้ังไว๎ 

2.7) โครงการท่ีด าเนินการควรมีผลการด าเนินงานท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม และตอบสนองความ
ต๎องการของประชาชนอยํางแท๎จริง 
  2.8) ในแตํละปีงบประมาณไมํควรมีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท๎องถิน่บํอยครั้ง 

2.9) ในชํวงปลายปีงบประมาณมีหลายโครงการท่ีกํอหนี้ผูกพัน/ยังไมํกํอหนี้ผูกพัน และได๎กันเงิน
ไว๎เบิกจํายในปีงบประมาณถัดไป  สํงผลให๎ไมํสามารถติดตามประเมินผลโครงการได๎ตามท่ีระเบียบก าหนดไว๎ 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลต าบลประโคนชัย 
 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลต าบลประโคนชัย 
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