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ค าน า 
 

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

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย ได้ด าเนินการ
ติดตามผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) รวมแก้ไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 ถึงกันยายน 2563) โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบ     
สารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-Plan) และแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม 
พร้อมท้ังติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

 

ท้ังนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย และ    
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย ได้ให้ข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงนโยบาย 
ใหส้ามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
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ส่วนที่  1 
บทน า 

 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย ได้ด าเนินการตามระเบียบ

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

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

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

 
องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61  

ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประกอบด้วย 
  (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
  (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  (๓) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
  (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการ
อีกหนึ่งคนท าหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละส่ีปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 
  ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 
  (๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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  (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผย ภายใน   
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี
  (๔) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
  ข้อ ๓๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือ
ร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้โดยมีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด ขอบข่าย 
และรายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  (๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่าย และรายละเอียดของงาน 

(๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
(๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 

รายงานผลการด าเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อ
ประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิน่ พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปลีะหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี
 
เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

1. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๕๙ ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนแผนพัฒนา
ท้องถิ่นตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันท่ีประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ตามรายการดังนี้ 
        ๑) การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
   2) การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

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

แบบท่ี ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ ๓ เดือน เริ่ม
ต้ังแต่ส้ินสุดการด าเนินงานในไตรมาสท่ี ๑ 
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แบบท่ี ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง 
หลังจากส้ินสุดปีงบประมาณ 

แบบท่ี ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากส้ินสุดปีงบประมาณ 

แบบท่ี ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (แยกยุทธศาสตร์) 

เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวมแยกตามยุทธศาสตร์ โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากส้ินสุด
ปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  ๒ 
ผลการด าเนนิโครงการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลประโคนชัย 

“ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจรุ่งเรือง เมืองน่าอยู่" 
 

พันธกิจการพัฒนาของเทศบาลต าบลประโคนชัย  มีดังนี้ 
๑. ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ท านุบ ารุงศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา

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

ตามหลักธรรมาภิบาล 
๕. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อย และบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม

ในชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา   
เทศบาลต าบลประโคนชัยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์  

ไว้  ๗  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญา

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

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

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๓.๑ ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม 
๓.๒ ส่งเสริมการปรบัปรุงภูมิทัศน์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๓.๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชนให้ถูกหลัก

สุขาภิบาล 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

๔.๑ ส่งเสริมสุขภาพและการบริการสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐาน 
๔.๒ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน 
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๔.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการสาธารณสุขในชุมชน 
๔.๔ ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาล 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๕.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน 
๕.๒ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
๖.๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ครอบครัว ชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่ง 

ตนเองได้  
๖.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการและให้การสงเคราะหป์ระชาชน 
๖.๓ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเด็ก เยาวชน และสตรี 
๖.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
๗.๑ ส่งเสริมสถาบันของชาติ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
๗.๒ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
๗.๓ จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ ปรับปรุงสถานท่ีปฏิบัติงานและการบริการประชาชน 

      ๗.๔ ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

การวางแผนพัฒนา   
     เทศบาลต าบลประโคนชัยจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) ตามกระบวนการ
ท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม 
เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นท่ีท่ี
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่ต่อไป  

เทศบาลต าบลประโคนชัยได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) ฉบับ
ทบทวน เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน ๒๕62 โดยก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(รวมแก้ไข-เพิ่มเติม-เปล่ียนแปลง)  จ าแนกตามยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖3 

โครงการ งบประมาณ 
๑) ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

29 ๒3,954,85๐.- 

๒) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 19 44,403,9๐๐.- 
๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 8 141,206,3๐๐.- 
๔) ด้านสาธารณสุข 9 1,98๐,๐๐๐.- 
๕) ด้านเศรษฐกิจ 4 4๗๐,๐๐๐.- 
๖) ด้านสังคม ๑3 17,714,2๐๐.- 
๗) ด้านการเมืองการบริหาร 21 4,767,๐๐๐.- 

ครุภัณฑ์ 28 13,030,600.- 
รวม 131 247,526,850.- 
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การจัดท างบประมาณ 

เทศบาลต าบลประโคนชัยได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3 เมื่อวันท่ี ๒5 กันยายน ๒๕62 และโอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 (โอนเพิ่ม/โอนลดงบประมาณแล้ว)  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

 
1. โครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 จ านวน 80 โครงการ งบประมาณ 42,089,960.- บาท (โอนเพิ่ม  500,000.- บาท / โอนลด 
10,894,510.- บาท แล้ว)  แยกเป็น 

๑.1 จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง  จ านวน 47 โครงการ งบประมาณ 3,582,990.- บาท 
(โอนเพิ่ม  470,000.- บาท / โอนลด  2,597,010.- บาท แล้ว)  ได้แก่ 

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

    5) โครงการส่งนักกีฬาเทศบาลต าบลประโคนชัยร่วมแข่งขันกีฬา   
   6) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลต าบลประโคนชัย   
   7) โครงการประโคนชัยฮาล์ฟมาราธอน   
   8) โครงการสานสัมพันธ์ปันสุขผู้สูงอายุเทศบาลต าบลประโคนชัย   

9) โครงการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังและส่งเสริมการอ่าน   
10) โครงการจัดหาหนังสือและส่ือส่ิงพิมพ์ประจ าหอสมุดเทศบาล   
11) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ   
12) โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา   
13) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   

 

ยุทธศาสตร ์
เทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย โอนตั้งจ่ายรายการใหม ่

โครงการ  งบประมาณ โครงการ  งบประมาณ 
๑. ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 27 20,800,170.- 1 20,000.- 

๒. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 6 1,184,700.- 6 16,315,900.- 

๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 15๐,๐๐๐.- 2 5,606,500.- 

๔. ด้านสาธารณสุข 6 696,6๐๐.- 1 343,400.- 

๕. ด้านเศรษฐกิจ 3 148,320.- - - 

๖. ด้านสังคม  12 16,927,110.- - - 

๗. ด้านการเมืองการบริหาร  16 614,060.- 2 727,000.- 

รวม 71 40,520,960.- 12 23,012,800.- 
ครุภัณฑ์ 9 1,569,000.- 9 5,633,500.- 

รวมทั้งสิ้น 80 42,089,960.- 21 28,646,300.- 
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14) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี   
15) โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์   
16) โครงการวางท่อเมนประปาบริเวณถนนประโคนชัย - บุรีรัมย์ (จากโกดังร้าน

รุ่งเรืองก่อสร้าง - ร้านเสริมสวยเรไร)   
17) โครงการปรับปรุงอาคารในโรงผลิตน้ าประปา   
18) โครงการสร้างจิตส านึกในการรักษาส่ิงแวดล้อม   
19) โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  (เปล่ียนแปลงแผน  ครั้งท่ี 2/2562)   
20) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข   
21) โครงการอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)   
22) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า   
23) โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน   
24) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชมรมกุ้งจ่อมกระยาสารทประโคนชัย   
25) โครงการฝึกอบรมการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
26) โครงการอบรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลประโคนชัย   
27) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว   
28) โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัว   
29) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน   
30) โครงการเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงวัยใส่ใจผู้สูงอายุ   
31) โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส   
32) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
33) โครงการเลือกตัง้นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล   
๓4) โครงการจัดงานวันเทศบาล   
๓5) โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน   
๓6) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิัติงานของบุคลากรสภาเทศบาล   
37) โครงการเวทีประชาคมจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๓8) โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   
39) โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน   
40) โครงการจัดท าแผนชุมชน   
41) โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน   
42) โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลต าบลประโคนชัย   
43) โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น  
๔4) โครงการฝึกซ้อมแผนปอ้งกันและระงับอัคคีภัย   
๔5) โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.   
๔6) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล   
47) โครงการฝึกอบรมวินัยจราจรขับขีป่ลอดภัย   
และครุภัณฑ์  จ านวน  1  โครงการ  งบประมาณ  600,000.- บาท  ได้แก่ 
1) โครงการจัดซื้อท่อเหล็กส่งน้ าขึน้ถงัสูง ขนาด ๑๒ นิ้ว  จ านวน ๔ ท่อน  
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1.๒ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน 18 โครงการ งบประมาณ 3,673,950.- บาท  
(โอนเพิ่ม  11,000.- บาท / โอนลด  8,017,500.- บาท แล้ว)  ได้แก่ 

1) โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง   
2) โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดท าต้นเทียน ขบวนแห่ และรูปสัตว์ประจ าปี 

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา   
3) โครงการจัดงานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย   
4) โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว “มหศัจรรย์ท่องเท่ียวบุรีรัมย์”   

    5) โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาอ าเภอประโคนชัย   
6) โครงการแข่งขนักีฬาสีภายในโรงเรียน   
7) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา   

    8) โครงการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน   
9) โครงการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน   
10) โครงการส่งเสริมงานรัฐพิธีและงานส าคัญทางราชการ   
11) โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมปรับปรุงถนน คสล. และทางเท้าถนน

ภักดีด ารง  (เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2562) 
12) โครงการขยายถนน คสล. จากศาลตาปู่หนองระแซซันถึงสามแยกถนนไปหลัง

วัดแจ้ง และก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ถนนชีวสุทโธจากสามแยกถนนหนองระแซซันถึงถนนประโคนชัย-
ปราสาทเมืองต่ า   

13) โครงการปรับปรุงฝาบ่อพัก ซอยประชาสันติ จากถนนราษฎร์บ ารุง-ถนนอ านวยกิจ   
(เปล่ียนแปลงแผน ครั้งท่ี 1/2562) 

14) โครงการติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามตะกร้อสวนสาธารณะสระตาเจรือม   
15) โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลประโคนชัย   
16) โครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชน 
17) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
18) โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่   
และครุภัณฑ์  จ านวน 8 โครงการ งบประมาณ 969,000.- บาท (โอนเพิ่ม 

19,000.- บาท / โอนลด  280,000.- บาท แล้ว)  ได้แก่ 
1) โครงการจัดซื้อเล่ือยโซ่ยนต์ แผ่นบังคับโซ่ขนาดไม่น้อยกว่า 11 นิ้ว เครื่องยนต์ 

ไม่น้อยกว่า 0.7 แรงม้า  จ านวน 1 เครื่อง  (ส านักปลัด)   
2) โครงการจัดซื้อเล่ือยโซ่ยนต์ แผ่นบังคับโซ่ขนาดไม่น้อยกว่า 11 นิ้ว เครื่องยนต์ 

ไม่น้อยกว่า 0.7 แรงม้า  จ านวน 1 เครื่อง  (กองช่าง)   
3) โครงการจัดซื้อโต๊ะนักเรียน กว้าง ๔๐๐ มม. ยาว ๖๐๐ มม. สูง ๖๗๐ มม. เก้าอี้

นักเรียน กว้าง ๓๗๐ มม. ยาว ๓๘๐ มม. สูง ๓๘๐ มม. จ านวน 4๐ ชุด   
4) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ออลอินวันส าหรับงานส านักงาน จอขนาด    

ไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว  จ านวน ๒ เครื่อง   
5) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 

2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จ านวน 1 คัน  
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6) โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน  จ านวน 2 เครื่อง 
7) โครงการจัดซื้อเครื่องช่ังน้ าหนักเด็กแบบดิจิตอล (20 กก.)  จ านวน 1 เครื่อง   
8) โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 3 เครื่อง (กองสาธารณสุขฯ) 

จ านวน 2 เครื่อง (กองช่าง)   
1.๓ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปแบบมีวัตถุประสงค ์ จ านวน  6  โครงการ  งบประมาณ 

33,264,02๐.- บาท  ได้แก่ 
   ๑) โครงการจัดหาอาหารกลางวัน   

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

2. โครงการทีไ่ม่ได้บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 (ต้ังจ่ายรายการใหม่) จ านวน 21 โครงการ งบประมาณ 28,646,300.- บาท (โอนลด 23,000.- 
บาท แล้ว)  แยกเป็น 

2.๑ จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง  จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 227,000.- บาท 
(โอนลด  23,000.- บาท แล้ว)  ได้แก่ 

 1) โครงการส ารวจเจตนารมณ์ของประชาชนในการจัดต้ังและยุบรวมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่  (เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1/2563) 

2.๒ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน  6 โครงการ งบประมาณ  3,893,400.- บาท  ได้แก่ 
   1) โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั “ภูพานราชนิเวศน์” (เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1/2562) 

2) โครงการจัดท าปา้ยช่ือชุมชน ถนน และซอยในเขตเทศบาล   
3) โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. พร้อมติดต้ังโคมไฟฟ้าแสงสว่างถนนรอบ

หนองระแซซัน จากศาลตาปรึกถึงสามแยกตัดกับถนนชีวสุทโธ  (เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2/2563) 
4) โครงการปรับปรุงบ่อบาดาล(เดิม) และติดต้ังระบบกรองน้ าบาดาลเคล่ือนท่ี 

(Mobile Plant)  (เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2/2563) 
5) โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลประโคนชัย   
6) โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว สูงไม่ต่ ากว่า 10 เมตร จ านวน 5 จุด  (เพิ่มเติม 

ฉบับท่ี 2/2563) 
   และครุภัณฑ์  จ านวน  7  โครงการ  งบประมาณ  4,433,500.- บาท  ได้แก่ 

1) โครงการจัดซือ้เครื่องขยายเสียงแมข่่าย  จ านวน 1 ชุด   
2) โครงการจัดซื้อสว่านไฟฟ้าโรตารี่ ขนาด 26 มม. 3 ระบบ ก าลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 

800 วัตต์ ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 1,200 รอบต่อนาที  จ านวน 1 เครื่อง   
3) โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จ านวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา)   
4) โครงการติดต้ังระบบเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ในอาคารตลาดสดเทศบาลต าบล

ประโคนชัย จ านวน 1 ชุด   
 



-12- 
 

5) โครงการจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ พรอ้มตดิต้ังเครนพับ  จ านวน 1 คัน   
6) โครงการติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด จ านวน 5 จุด และกล้อง 10 ตัว 
7) โครงการจัดซื้อท่อส่งน้ า HDPE ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 250 มม. (PE100) ช้ัน 

PN8 ยาว 6 ม. เช่ือมสตับเอ็น และติดต้ังจาน 2 ด้าน พร้อมปะเก็นยาง สกรูน็อต จ านวน 29 ท่อน (รวมยาว 
174 ม.)    

2.3 จ่ายจากเงินสะสม  จ านวน 5 โครงการ  งบประมาณ  18,892,400.- บาท  ได้แก่ 
1) โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนห้วยละเวี้ย จากซอยดอกจานถึง

ถนนภักดีด ารง  (เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1/2562)   
2) โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต (Overlay) และฝาบ่อพัก

ถนนมหาราช จาก ทล.2445 ถึง ทล.24 (พื้นท่ีคาบเกี่ยวกับ อบต.ประโคนชัย)  (เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1/2562)   
3) โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต (Pavemen In - Place 

Recycling) ท่อระบายน้ า บ่อพัก และฝาบ่อพัก ถนนภักดีด ารง จากแยกถนนมนตรี ถึงห้วยละเวี้ย (ชุมชน
ศูนย์การค้า)  (เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1/2562) 

4) โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต(Overlay) ถนนแสงสมชัย 
ชุมชนอ านวยกิจ (พื้นท่ีคาบเกี่ยวกับ อบต.ประโคนชัย)  (เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1/2562) 

5) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณในเขตเทศบาลต าบลประโคนชัย (โรงเรียน
เทศบาลต าบลประโคนชัย จ านวน 1 บ่อ)  (เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1/2562) 
   และครุภัณฑ์  จ านวน  2  โครงการ  งบประมาณ  1,200,000.- บาท  ได้แก่ 

1) โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ าหอยโข่ง ขนาดท่อไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว เครื่องยนต์ 
ดีเซล 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยระบบหม้อน้ ารังผ้ึงไม่น้อยกว่า 10 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ในการสูบน้ า 
จ านวน 4 เครื่อง   

2) โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ าหอยโข่ง ขนาดท่อไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว เครื่องยนต์ 
ดีเซล 4 จังหวะ ติดต้ังบนเทรลเลอร์ลากจูง อัตราสูบไม่น้อยกว่า 25,000 ลิตร/นาที ระยะสูบส่งไม่น้อยกว่า 
16 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  จ านวน 1 เครื่อง    
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รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลประโคนชัย  มีดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ  งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

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

1.วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท 
สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

92,๐๐๐.- 
(โอนลด 8,000.-) 

กองการศึกษา เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนม 
พรรษาพระบาทสม เ ด็จพระวชิ ร เกล้ า
เจ้าอยู่หัว 

๒. 2. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

20๐,๐๐๐.- 
(โอนเพ่ิม 100,000.-) 

กองการศึกษา เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินี 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนม 
พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

๓. 3. จัดงานเฉลิมพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศา 
นุวงศ์ 

10๐,๐๐๐.- 
 
กองการศึกษา เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหา 

กษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ ์
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 

๔. 4. ส่งเสริมงานรัฐพิธีและงานส าคัญ
ทางราชการ 

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

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

5. 5. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ๑3๐,๐๐๐.- กองการศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้ทุกองค์กรได้เห็น
ความส าคัญของเด็ก 

งานวันเด็กแห่งชาติ 

6. 6. จัดกจิกรรมเพ่ือปลูกฝังและ
ส่งเสริมการอา่น 

14,๐๐๐.- 
 
กองการศึกษา เพ่ือส่งเสริมทักษะการพูดอ่านเขียน

ภาษาอังกฤษ 
แข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 

16,๐๐๐.- เพ่ือส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 

16,๐๐๐.- เพ่ือส่งเสริมทักษะทางศิลปะ ประกวดวาดภาพระบายสี 

18,000.- เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์
ทางคณิตศาสตร์ 

แข่งขันคณิตศาสตร์คิดสนุก 

16,๐๐๐.- เพ่ือส่งเสริมทักษะการพูดอ่านเขียน
ภาษาไทย 

แข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  งบประมาณ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

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

7. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  
(แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/2562) 

2,376,350.- 
(โอนเพ่ิม 3,000.-) 

กองการศึกษา เพ่ือส่งเสริมศักยภาพการจัดการ 
ศึกษาโรง เรียนเทศบาลต าบล 
ประโคนชัย 

ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา ค่าพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็ก ค่าเงินรายหัวนักเรียน แบบเรียน
และสิ่งพิมพ์ ฯลฯ 

8. 8. สนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจน  

18,000.- 
(โอนเพ่ิม 8,000.-) 

กองการศึกษา เ พ่ือสนับสนุนปัจจัย พ้ืนฐานที่
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตส าหรับ
นักเรียนยากจน 

นักเรียนยากจนของโรงเรียนเทศบาลต าบล
ประโคนชัย 

9. 9.จัดหาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์
ประจ าหอสมุดเทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐.- 
 

กองการศึกษา เพ่ือให้ประชาชนมีหนังสือเลือก
อ่านหลากหลาย 

หนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร และสิ่งพิมพ์
อื่นๆ 

10 10. จัดหาอาหารกลางวัน 5,252,0๐๐.- กองการศึกษา เ พ่ือจัดหาอาหารกลาง วันให้
นักเรียนรับประทาน 200 วัน 

อาหารกลางวัน รร.อนุบาลประโคนชัย 

4,604,000.- อาหารกลางวัน รร.ประโคนชัยวิทยา 

1,200,000.- อาหารกลางวัน รร.วัดแจ้งฯ 

11 11. จัดหาอาหารเสริม (นม) ๕,762,02๐.- 
 

กองการศึกษา เพ่ือให้นักเรียนสังกัด สพป.บร.๒ 
ในเขตเทศบาล ๓ โรง และ รร.
เทศบาลต าบลประโคนชัย มี
อาหารเสริม(นม) รบัประทาน 

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

12 12. ส่งเสริมการแข่งขันกีฬา
อ าเภอประโคนชัย  

- 
(โอนลด 

20,000.-) 

กองการศึกษา เ พ่ือส นับสนุนงบประมาณให้      
ที่ท าการปกครอง อ.ประโคนชัย
จัดการแข่งขันกีฬา 

กีฬาฟุตบอลประเพณีจังหวัดบุรีรัมย์ชิงถ้วย
พระราชทานพระบาทสมเด็จฯ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว 

3๐,๐๐๐.- กีฬาชิ ง ถ้ วยพระราชทานกรมสมเ ด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ “ประโคนชัยเกมส์” 

13 ๑3. ส่งนักกีฬาเทศบาลต าบล 
ประโคนชัยร่วมแข่งขันกีฬา 

- 
(โอนลด 

200,000.-) 

กองการศึกษา เพ่ือสร้างความสามัคคีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอ าเภอ 
ประโคนชัย 

กีฬาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
ประโคนชัยเกมส์  
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  งบประมาณ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

14 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา    
ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และ  
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

14. สานสัมพันธ์ปันสุขผู้สูงอายุ
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

45,000.- 
(โอนลด 

5,000.-) 

กองสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ออก
ก าลังกายร่วมกัน 

แข่งขันกีฬาสีของผู้สูงอายุโรงเรียนปันสุข
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

15 15. แข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วย
พระราชทานพระบาทสมเด็จฯ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
“ภูพานราชนิเวศน์”  

20,000.- 
(ต้ังจ่าย

รายการใหม่) 

กองการศึกษา เพ่ือเป็นตัวแทนทีมฟุตบอลจังหวัด
บุรีรัมย์เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล
ชิงถ้วยพระราชทานฯ  
“ภูพานราชนิเวศน์” 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอประโคนชัย 
ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจ าทีมเป็น
ตัวแทนทมีฟุตบอลจังหวัดบุรีรัมย์ 

16 ๑6. จัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล
ต าบลประโคนชัย 

40,000.- กองการศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้ออก 
ก าลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง  

แข่งขันกีฬาเปตอง 

(โอนลด 
120,000.-) 

แข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี 7 คน 

40,000.- แข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 

40,000.- แข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ 

100,000.- แข่งขันกีฬาฟุตซอล 

17 ๑7. แข่งขันกีฬาสีภายใน 30,๐๐๐.- กองการศึกษา เ พ่ือส นับส นุนงบประมาณให้
โรงเรียนในเขตเทศบาลจัดการ
แข่งขันกีฬาสีภายใน 

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 

30,000.- โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 

20,000.- โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 

20,000.- โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 

20,000.- โรงเรียนวัดแจ้งฯ 

18 18.ประโคนชัยฮาล์ฟ มาราธอน - 
(โอนลด 

100,000.-) 

กองการศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้ออก 
ก าลังกาย 

ฮาล์ฟมาราธอน ฟันรัน มินิมาราธอน 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  งบประมาณ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

19 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา    
ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และ  
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

19. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา 3๐,๐๐๐.- กองการศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม
ในวันส าคัญทางศาสนา 

วันออกพรรษา วันข้ึนปีใหม่ วันมาฆบูชา  
วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา  

20 20. จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทพระ 
ภิกษุ สามเณร และบวชศลีจาริณี
ภาคฤดูร้อน 

- 
(โอนลด 

60,000.-) 

กองการศึกษา เพ่ือสนับสนุนงบประมาณให้วัดกลางจัด
พิธีบรรพชาอุปสมบทเพ่ือเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนและ
ประชาชน 

พระภิกษุ สามเณร และบวชศลีจาริณ ี
ภาคฤดูร้อน 

21 21. จัดงานประเพณีลอยกระทง 177,0๐๐.- 
(โอนลด 

23,000.-) 

กองการศึกษา เพ่ืออนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอย
กระทง 

กิจกรรมต่างๆ งานประเพณีลอยกระทง 

22 22. จัดงานประเพณีสงกรานต์ - 
(โอนลด 

150,000.-) 

กองการศึกษา เ พ่ื อ อ นุรั กษ์ แล ะสื บส านประ เพณี
สงกรานต์ 

กิจกรรมต่างๆ งานประเพณีสงกรานต์ 

23 23.จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 90๐.- 
(โอนลด 

199,100.-) 

กองการศึกษา เพ่ืออนุรักษ์และสืบสานประเพณีแห่
เทียนพรรษา 

กิจกรรมต่างๆ งานประเพณีแห่เทียน
พรรษา 

24 24. สนับสนุนงบประมาณการจัด 
ท าต้นเทียน ขบวนแห่ และรูปสัตว์
ประจ าปี งานประเพณีแห่เทียน
พรรษา 

232,900.- 
(โอนลด 

537,100.-) 

กองการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา
ประโคนชัย และส่งเสริมการท่องเท่ียว 

อุดหนุนงบประมาณให้ชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลประโคนชัยจัดท าต้นเทียน 
ขบวนแห่ และรูปสัตว์ประจ าปี 

25 25. อัตลักษณ์ประโคนชัย - 
(โอนลด 

30,000.-) 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

เพ่ือส่งเสริมการถ่ายภาพงานประเพณี
แห่เทียนพรรษาอ าเภอประโคนชัย 

ภาพถ่ายงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
อ าเภอประโคนชัย 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  งบประมาณ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

26 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา    
ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และ  
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

26. จัดงานประเพณีข้ึนเขาพนมรุ้ง ๒๐,๐๐๐.- กองการศึกษา เพ่ือสนับสนุนงบประมาณให้ที่ท าการ
ปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ด าเนินกิจกรรม
สืบสานประเพณีขอมโบราณ และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 

งานประเพณีข้ึนเขาพนมรุ้ง ณ อุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง 

27 27. ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
“มหัศจรรย์ท่องเที่ยวบุรีรัมย์” 

20,000.- กองการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
รูปแบบใหม่ 

อุดหนุนที่ท าการปกครอง อ.ประโคนชัย 
จัดงานประเพณีท่องเท่ียวปราสาทเมืองต่ า 
ตามรอยอารยธรรมขอม 

28 ๒8. จัดงานเทศกาลข้าวมะลิหอม  
ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย 

๓๐,๐๐๐.- กองการศึกษา เพ่ือสนับสนุนงบประมาณให้ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอประโคนชัยด าเนิน
กิจกรรมสนับสนุนสินค้า ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และส่งเสริมการท่องเที่ยว
ประโคนชัย 

งานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง  
ชมทุ่งนกประโคนชัย 

29 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา    
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมบ่อพัก 
ถนนห้วยละเว้ีย จากซอยดอกจาน
ถึงถนนภักดีด ารง  

1,769,6๐๐.- 
(ต้ังจ่าย 

รายการใหม่) 

กองช่าง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการคมนาคม 
และการระบายน้ า 

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

30 2. ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์
คอนกรีต(Overlay) ถนนแสงสมชัย 
ชุมชนอ านวยกิจ (พ้ืนที่คาบเกี่ยวกับ 
อบต.ประโคนชัย) 

2,743,1๐๐.- 
(ต้ังจ่าย 

รายการใหม่) 

กองช่าง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการคมนาคม  ผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต หนา
เฉลี่ย 0.05 ม. กว้างเฉลี่ย 5 - 8 ม. ยาว 
1,034 ม. คิดเป็นพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 7,027 ตร.ม. 
 

 
 



-18- 
 

 
ยุทธศาสตร ์ โครงการ  งบประมาณ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

31 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา    
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

3. ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์
คอนกรีต (Pavemen In-Place 
Recycling) ท่อระบายน้ า บ่อพัก และฝา
บ่อพัก ถนนภักดีด ารง จากแยกถนนมนตรี
ถึงห้วยละเว้ีย (ชุมชนศูนย์การค้า)  
 

4,261,1๐๐.- 
(ต้ังจ่าย 

รายการใหม่) 

กองช่าง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการคมนาคม และการ 
ระบายน้ า 

ผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
กว้างเฉลี่ย 7 ม. ไหล่ทาง คสล. ข้างละ 1.20 ม. ยาว 
330 ม. บ่อพัก คสล. จ านวน 52 บ่อ ท่อระบายน้ า 
คสล. Ø 0.60 ม. ยาว 452 ม. ปรับปรุงฝาบ่อพัก 
จ านวน 20 บ่อ คิดเป็นพ้ืนที่ผิวจราจรพาราแอสฟัลต์
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,310 ตร.ม. และผิวจราจร 
คสล.ไม่น้อยกว่า 311.04 ตร.ม. (หักพ้ืนที่บ่อพัก) 

32 4. วางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมปรับปรงุ
ถนน คสล.และทางเท้า ถนนภักดีด ารง  
 

- 
(โอนลด 

4,542,900.-) 

กองช่าง เพ่ือขยายพ้ืนทีถ่นนให้ 
คมนาคมสะดวกและ 
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
ในชุมชน 

ช่วงที่ ๑ จากตลาดคิวรถเล็กถึง ทล.๒๔ ท่อระบายน้ า 
คสล. Ø ๐.8๐ ม. ยาว 151 ม. บ่อพัก ขนาด 1.30 
x 1.34 ม.จ านวน 1๖ บ่อ ผิวจราจรคอนกรีต 500 
ตร.ม. หนา 0.15 ม. กว้าง 3 ม. ยาว 167 ม.
ปรับปรุงทางเท้า 2 ฝั่ง กว้าง 1.20 - 1.50 ม. ยาว 
ฝั่งละ 167 ม. ปรับปรุงฝาบ่อพัก ขนาด ๐.๖๐ x 
๐.๖๐ ม. จ านวน ๒๑ ฝา คิดเป็นพ้ืนที่ผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตร.ม. 
ช่วงที่ ๒ จาก ทล.๒๔ ถึงถนนศรีสวัสด์ิ ปรับปรุงทาง
เท้า กว้าง 1.20-1.50 ม. ยาว 302 ม. พร้อม
ปรับปรุงฝาบ่อพัก ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ ม. จ านวน 
๒๙ ฝา คิดเป็นพ้ืนทีผ่ิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๕๓ ตร.ม. 

33 5. ขยายถนน คสล.จากศาลตาปูห่นอง 
ระแซซันถึงสามแยกถนนไปหลังวัดแจ้งและ 
ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ถนนชีวสุทโธ 
จากสามแยกถนนหนองระแซซันถึงถนน
ประโคนชัย-ปราสาทเมืองต่ า 

- 
(โอนลด 

2,857,500.-) 

กองช่าง เพ่ือขยายพ้ืนทีถ่นนให้ 
คมนาคมสะดวกและ 
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
ในชุมชน 

ช่วงที่ 1  ถนน คสล.กว้าง 5 ม. ยาว 193 ม. หนา 
เฉลี่ย 0.15 ม.  
ช่วงที่ 2  รางระบายน้ า คสล. กว้าง 0.30 ม. สูง  
0.50 ม. ยาว 370 ม. 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  งบประมาณ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

34 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา    
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

6. ปรับปรุงฝาบ่อพักซอยประชาสันติ 
จากถนนราษฎร์บ ารุง-ถนนอ านวยกิจ  

487,3๐๐.- กองช่าง เพ่ือทดแทนฝาบ่อพัก คสล.  
เก่าท่ีช ารุด 

ฝาบ่อพักเหล็กหล่อเหนียว ขนาดไม่น้อยกว่า 
0.60x0.60 ม. จ านวน 41 บ่อ 

35 7. ติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนาม
ตะกร้อสวนสาธารณะสระตาเจรือม 

97,4๐๐.- 
 

กองช่าง เพ่ืออ านวยความสะดวกให้
ประชาชนที่มาออกก าลังกายใน 
ช่วงหัวค่ า 

เสาเหล็กสูงไม่น้อยกว่า 8 เมตร หลอดไฟ  
จ านวน 4 หลอด และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง 

36 8. วางท่อเมนประปาบริเวณถนน
ประโคนชัย-บุรีรัมย์ (จากโกดังร้าน
รุ่งเรืองก่อสร้าง-ร้านเสริมสวยเรไร) 

300,0๐๐.- 
 

กองการประปา เพ่ือลดปัญหาการซ่อมบ ารุง 
ท่อเมนประปา 

ท่อเมนประปา PVC ขนาด Ø 6 น้ิว ชั้น 8.5 
ชนิดแขวนยาง จ านวน 75 ท่อน ยาว 450 ม. 

37 9. ปรับปรุงอาคารในโรงผลิตน้ า 
ประปา 

300,0๐๐.- 
 

กองการประปา เพ่ือปรับปรุงอาคารในโรงผลิต 
ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 

อาคารส านักงาน หอถังสูง อาคารผลิตน้ า 
ประปา อาคารเก็บน้ าใส และอาคารสูบน้ าดิบ 

38 10.ปรับปรุงผิวจราจรพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต (Overlay) และ 
ฝาบ่อพัก ถนนมหาราช จาก ทล.
2445 ถึง ทล.24 (พ้ืนที่คาบ
เกี่ยวกับ อบต.ประโคนชัย) 

6,126,6๐๐.- 
(ต้ังจ่าย 

รายการใหม่) 

กองช่าง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
คมนาคม และการระบายน้ า 

ผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 
0.05 ม. กว้างเฉลี่ย 10.70 - 13.80 ม. 
ยาว 696 ม. ปรับปรุงฝาบ่อพัก จ านวน 
166 บ่อ คิดเป็นพ้ืนที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 
8,065 ตร.ม. (หักพ้ืนที่บอ่พัก) 

39 11. จัดท าปา้ยชื่อชุมชน ถนน และ
ซอยในเขตเทศบาล   

200,0๐๐.- 
(ต้ังจ่าย 

รายการใหม่) 

กองช่าง เพ่ือความสะดวกในการติดต่อ  
ประสานงาน 

ป้ายชื่อชุมชน ถนน และซอยในเขตเทศบาล 

40 12. ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. 
พร้อมติดต้ังโคมไฟฟ้าแสงสว่างถนน
รอบหนองระแซซัน จากศาลตาปรึก
ถึงสามแยกตัดกับถนนชีวสุทโธ   

1,215,5๐๐.- 
(ต้ังจ่าย 

รายการใหม่) 

กองช่าง 1. เพ่ือขยายผิวจราจรให้การ
คมนาคมสะดวกและแก้ไขปัญหา
การรุกล้ าพ้ืนที่ว่าง 
 2. เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างให้มีความ
ปลอดภัยในการใช้ถนน 

ผิวจราจร คสล. กว้างเฉลี่ย 5.10-10.20 ม. 
ยาว 193 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือคิดเป็น
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,381 ตร.ม. โคมไฟฟ้าแสง
สว่างแบบกิ่งเด่ียวสูง 9 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จ านวน 7 ต้น 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  งบประมาณ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

41 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา    
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1. ขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณในเขต
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

3,992,0๐๐.- 
(ต้ังจ่าย 

รายการใหม่) 

กองช่าง เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนจาก 
ภัยแล้ง 

บ่อบาดาล ขนาดØ 6 น้ิว และถังกรองสนิม 
เหล็กส าเร็จรูปทรงกระบอก ขนาดØ 1.15 ม. 
สูง 1.20 ม. จ านวน 10 บ่อ 

42 2. สร้างจิตส านึกในการรักษา
สิ่งแวดล้อม 

150,0๐๐.- กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม 

สิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล 

43 3. ปรับปรุงบ่อบาดาล (เดิม) และ
ติดต้ังระบบกรองน้ าบาดาลเคลื่อนที่ 
(Mobile Plant)   

1,614,5๐๐.- 
(ต้ังจ่าย 

รายการใหม่) 

กองช่าง 1. เพ่ือใช้ในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ 
2.เพ่ือสนับสนุนการใช้น้ าบาดาล
ในการอุปโภคบริโภค 

ปรบัปรุงบ่อบาดาล (เดิม) และติดต้ังระบบ 
กรองน้ าบาดาลเคลื่อนที่ (Mobile Plant)  
จ านวน 6 ชุด 

44 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา    
ด้านการสาธารณสุข 

 1. สนับสนุนกองทุนหลักประกัน 
 สุขภาพเทศบาลต าบลประโคนชัย 

240,0๐๐.- กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม
ของกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

กิจกรรมต่างๆ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

45  2. พระราชด าริด้านสาธารณสุข   
  

200,0๐๐.- กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือขับเคลื่อนโครงการพระราช 
ด าริทีเ่ก่ียวข้องกับงานด้าน
สาธารณสุข 

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ตามมติ 
ที่ประชุมประชาคมอย่างน้อย 3 โครงการ 

46  3. พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 100,000.- 
 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

เพ่ืออบรมให้ความรูท้างด้าน
สาธารณสุข 

กลุ่มผู้ประกอบการงานสุขาภิบาลอาหาร , 
กลุ่มด้านส่งเสริมสุขภาพ และกลุ่มเสี่ยง  

47  4. พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานใน 
 ชุมชน 

120,000.- 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนางาน
สาธารณสุข 
มูลฐานในชุมชน 

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

48  5. ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการ  
 สาธารณสุขเทศบาล ต.ประโคนชัย 

343,400.- 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือปรับปรุงอาคารให้พร้อมที่
จะบริการประชาชน 

ซ่อมหลังคา , เพดาน , ติดต้ังกันสาด , ทาสี 
อาคาร 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  งบประมาณ 
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49 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา    
ด้านการสาธารณสุข 

 6. อบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

16,600.- 
(โอนลด 

283,400.-) 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพการด าเนินงาน
ด้านสาธารณสุขให้แก่ อสม. 

อสม.เทศบาลต าบลประโคนชัย 

50  7. สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า  

20,000.- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

1. เพ่ือส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และ
ข้ึนทะเบียนสัตว์ 
2. เพ่ือฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 

ส ารวจข้อมูลประชากรสุนัข/แมวที่มีเจ้าของ 
และไม่มีเจ้าของในเขตเทศบาล ปีละ 2 ครัง้  
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานตัวละ 3 บาทต่อครั้ง 
ค่าด าเนินการฉีดวัคซีน ตัวละ 30 บาท 

51 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา    
ด้านเศรษฐกิจ 

1.อบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 48,320.- 
(โอนลด 

1,680.-) 

กองสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือส่งเสริมการสร้างงานและเพ่ิม
รายได้ให้แก่ประชาชน 

ประชาชนที่มีความสนใจ 

52 2. อบรมพัฒนาศักยภาพชมรมกุ้งจ่อม
กระยาสารทประโคนชัย 

50,000.- 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
สินค้า และการบริหารจัดการชมรม
ให้มีประสิทธิภาพ  

สมาชิกชมรมกุง้จ่อมกระยาสารทประโคนชัย 

53 3. ฝึกอบรมการเกษตรตามแนวทฤษฎี
ใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

50,000.- 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือส่งเสริมความรู้ในการท าเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 

เกษตรกรหรือผู้ที่มคีวามสนใจ 

54 ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

1. อบรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
ต าบลประโคนชัย 

50,000.- 
(โอนลด 

70,000.-) 

กองสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือเป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนใน
การประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานองค์กรต่างๆ  

เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล 

55 2. สร้างความเข้มแข็งแก่สถาบัน
ครอบครัว 

10,000.- 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาสถาบัน
ครอบครัวให้มีความอบอุ่น 

ตัวแทนครอบครัวในชุมชน 

56 3. ป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว 

1๐,0๐๐.- 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือส่งเสริมการใหค้วามคุ้มครองแก่
ผู้ที่ตกเป็นเหย่ือของการกระท าความ
รุนแรง 

เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  งบประมาณ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

57 ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

4. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน 

50,000.- 
(โอนลด 100,000.-) 

กองสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือส่งเสริมให้ผูสู้งอายุด ารงชีวิตในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบล 
ประโคนชัย 

58 5. โครงการเสริมสร้างคุณค่า 
ผู้สูงวัยใส่ใจผู้สูงอายุ 

40,00๐.- 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือส่งเสริมให้ผูสู้งอายุรู้สึกถึงคุณค่าของ
ตนเอง 

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบล 
ประโคนชัย 

59 6. สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 311,11๐.- 
(โอนเพ่ิม 370,000.- 

โอนลด 88,890.-) 

กองสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่
ผู้ด้อยโอกาส 

ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล  
ต าบลประโคนชัย 

60 7. สนับสนุนการสร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 

13,040,000.- กองสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการใหแ้ก่ผูสู้งอายุ
ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด  

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบล 
ประโคนชัย 

61 8. สนับสนุนสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ  

3,250,000.- กองสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่คน
พิการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  

ผู้พิการในเขตเทศบาลต าบล 
ประโคนชัย 

62 9. สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ย 
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์  

36,000.- กองสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือรองรบัการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

ผู้ป่วยเอดส์ที่แสดงตนขอรับเบี้ย
ยังชีพ 

63 10. จัดหารายได้เพ่ือจัดกิจกรรม 
สาธารณกุศลและใหค้วามช่วย 
เหลือประชาชน 

๒๐,๐๐๐.- กองสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือสนับสนุนงบประมาณส านักงานเหล่า 
กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ด าเนินกิจกรรม 
สาธารณกุศลตามภารกิจ 

ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
จากปัญหาทางสังคมและผู้ประสบ
สาธารณภัย 

64 11. รณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

10๐,๐๐๐.- กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

กลุ่มเสี่ยงและประชาชนในเขต
เทศบาล 

65 12. ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

๑๐,๐๐๐.- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือสนับสนุนงบประมาณให้ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอประโคนชัยด าเนิน
กิจกรรม 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพ้ืนที ่ 
อ าเภอประโคนชัย 

66 
 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการเมืองการบริหาร 

1.เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรสภาเทศบาล 

๑0๐,๐๐๐.- ส านักปลัด 
เทศบาล 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

ประธานสภา รองประธานสภา 
สมาชิกสภา และเลขานุการสภา 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  งบประมาณ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

66 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการเมืองการบริหาร 

2. ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ 
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร 
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

12,000.- ส านักปลัด 
เทศบาล 

เพ่ือเป็นสถานที่กลางในการประสานงาน
ให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในอ าเภอประโคนชัย 

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ณ ที่ว่าการอ าเภอประโคนชัย 

67 3. เลือกต้ังนายกเทศมนตรีและ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

317,060.- 
(โอนลด  

482,940.-) 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

เพ่ือเลือกต้ังตัวแทนประชาชนมาบริหาร 
งานของเทศบาล 

นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภา
เทศบาล 12 คน 

68 4. จัดงานวันเทศบาล - 
(โอนลด 

30,000.-) 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

เพ่ือส่งเสริมความรูค้วามเข้าใจในอ านาจ 
หน้าท่ีของเทศบาล 

งานวันเทศบาล 

69 5. อบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

- 
(โอนลด  

200,000.-) 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ม ี
ความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป 

71 6. ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

- 
(โอนลด  

100,000.-) 

กองคลงั เพ่ือปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจบุัน และน า 
ไปใช้ในการวางแผนจัดเก็บรายได้ 

ข้อมูลผู้ต้องช าระภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ภาษีป้าย  และภาษีบ ารุงท้องที ่

72 7. เวทีประชาคมจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล 

30,๐๐๐.- กองวิชาการ 
และแผนงาน 

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 

แผนพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลต าบล
ประโคนชัย 

73 8. จัดท าแผนชุมชน 10,000.- กองสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดท าแผนชุมชน 

แผนชุมชน 

74 9. เลือกต้ังคณะกรรมการชุมชน 10,000.- กองสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถ่ิน 

คณะกรรมการชุมชน 16 ชุมชน 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  งบประมาณ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

75 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการเมืองการบริหาร 

10. อบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน 

- 
(โอนลด 400,000.-) 

กองสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือให้ผู้น ามีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนฐาน 
ของการมีส่วนร่วม 

คณะกรรมการชุมชน 16 ชุมชน 
และผู้สังเกตการณ ์

76 11. ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนเทศบาลต าบลประโคนชัย 

20,000.- 
 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

อปพร. เทศบาลต าบลประโคนชัย 

77 12. ฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น 

50,000.- 
 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนและประชาชน
มีความรู้เบือ้งต้นในการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

นักเรียนและประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

78 13. ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

2๐,๐๐๐.- 
 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

เพ่ือเตรียมพร้อมในการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

อปพร. เทศบาล และหน่วยงาน
ข้างเคียง 

79 ๑4. จัดกิจกรรมวัน อปพร. - 
(โอนลด 5,000.-) 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่
ของ อปพร. 

กิจกรรมวัน อปพร. 

80 15. ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 

15,000.- 
 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎ
จราจรในช่วงเทศกาล 

เทศกาลข้ึนปีใหม่ และเทศกาล
สงกรานต์ 

81 16. ฝึกอบรมวินัยจราจรขับข่ีปลอดภัย 30,000.- ส านักปลัด 
เทศบาล 

เพ่ือให้นักเรียนและประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับกฎจราจร 

นักเรียนและประชาชนในเขต 
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

82 17. ส ารวจเจตนารมณ์ของประชาชน 
ในการจัดต้ังและยุบรวมองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน 

227,000.- 
(โอนลด 23,000.-) 
(ต้ังจ่ายรายการใหม่) 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

 

เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้สิทธิออกเสียง
ประชามติตามเจตนารมณ์ 

ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียง
ประชามติ 

83 18. ก่อสร้างหอกระจายข่าว 
 

500,000.- 
(ต้ังจ่ายรายการใหม่) 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมลูข่าวสาร 

หอกระจายข่าวสูงไมต่่ ากว่า 10 
เมตร จ านวน 5 จุด (ตามแบบของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน) 



-25- 
 

 

แผนงาน ประเภท  งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย (ผลผลติของครุภัณฑ์) 

1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ 
วิทยุ 

58,000.- 
(ต้ังจ่าย 

  รายการใหม่) 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่ง
สัญญาณการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ 

เครื่องขยายเสียงแม่ข่าย 1 ชุด (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2562) 

2 การรักษาความ 
สงบภายใน 

ครุภัณฑ์การเกษตร 400,000.- 
(ต้ังจ่าย 

  รายการใหม่) 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ 
สูบน้ าบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

เครื่องสูบน้ าหอยโข่ง ขนาดท่อไม่น้อยกว่า 4 น้ิว เครื่องยนต์
ดีเซล 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยระบบหม้อน้ ารังผึ้ง   
ไม่น้อยกว่า 10 แรงม้า  พร้อมอุปกรณ์ในการสูบน้ า จ านวน  
4 เครื่อง  (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2562) 

3 ครุภัณฑ์การเกษตร 800,000.- 
(ต้ังจ่าย 

  รายการใหม่) 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ 
สูบน้ าบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

เครื่องสูบน้ าหอยโข่ง ขนาดท่อไม่น้อยกว่า 12 น้ิว เครื่องยนต์
ดีเซล 4 จังหวะ ติดต้ังบนเทรลเลอร์ลากจูงอัตราสูบไม่น้อยกว่า 
25,000 ลิตร/นาที  ระยะสูบส่งไม่น้อยกว่า 16 ม. พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ จ านวน 1 เครื่อง (เพ่ิมเติม ฉบับที่1/2562) 

4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ 
วิทยุ 

500,000.- 
(ต้ังจ่าย 

  รายการใหม่) 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สินของประชาชน  รวมถึง 
สนับสนุนงานด้านจราจร 

ระบบกล้องวงจรปิด  จ านวน 5 จุด  และกล้อง 10 ตัว  
(เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2/2563) 

5 ครุภัณฑ์อื่น 500,000.- 
(ต้ังจ่าย 

  รายการใหม่) 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

เพ่ืออ านวยความสะดวกในการสูบ  
ส่งน้ าบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

ท่อส่งน้ า HDPE ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 250 มม. (PE100) ชัน้ 
PN8 ยาว 6 ม. เชื่อมสตับเอ็น และติดต้ังจาน 2 ด้าน พร้อม
ปะเก็นยาง สกรู น็อต จ านวน 29 ท่อน (รวมยาว 174 ม.) 
 (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2/2563) 

6 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 9,000.- ส านักปลัด 
เทศบาล 

เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ 
ปฏิบัติงาน 

เลื่อยโซ่ยนต์  แผ่นบังคับโซ่ขนาดไม่น้อยกว่า 11 น้ิว 
เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 0.7 แรงม้า  จ านวน 1 เครื่อง 

7 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 9,000.- กองช่าง เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ 
ปฏิบัติงาน 

เลื่อยโซ่ยนต์  แผ่นบังคับโซ่ขนาดไม่น้อยกว่า 11 น้ิว  
เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 0.7 แรงม้า  จ านวน 1 เครื่อง   
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แผนงาน ประเภท  งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

8 เคหะและชุมชน 
 

ครภุัณฑ์งานบ้าน 
งานครัว 

28,500.- กองสาธารณสุขฯ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการดูแลเกาะ
กลางถนนและถนนสายต่างๆ 

 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จ านวน 3 เครื่อง 
  

28,500.- 
(โอนเพ่ิม 

19,000.-) 

กองช่าง เพ่ืออ านวยความสะดวกในการดูแลสวน 
สาธารณะ 

 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จ านวน 2 เครื่อง 
  

9 ครภุัณฑ์งานบ้าน 
งานครัว 

9,500.- 
(ต้ังจ่าย 

  รายการใหม่) 

กองการศึกษา เพ่ืออ านวยความสะดวกในการดูแลสวน
ภายในโรงเรียนเทศบาลต าบลประโคนชัย 

 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จ านวน 1 เครื่อง 
 (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2563) 

10 การศึกษา ครุภัณฑ์การศึกษา 
 

64,000.- กองการศึกษา เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลต าบลประโคนชัย 

 โต๊ะนักเรียน กว้าง ๔๐๐ มม. ยาว ๖๐๐ มม.   
 สูง ๖๗๐ มม.  เก้าอี้นักเรียน กว้าง ๓๗๐ มม.  
 ยาว ๓๘๐ มม. สูง ๓๘๐ มม.  จ านวน 4๐ ชุด 

11 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 34,000.- กองการศึกษา เพ่ือให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
ในหอสมุดเทศบาล 

 เครื่องคอมพิวเตอร์ออลอินวันส าหรับงาน  
 ส านักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 2๑ น้ิว จ านวน   
 ๒ เครื่อง 

12 สาธารณสุข ครุภัณฑ์การเกษตร 120,000.- กองสาธารณสุขฯ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
พ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย 

 เครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 2 เครื่อง 

13 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร ์
หรือการแพทย์ 

6,000.- กองสาธารณสุขฯ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
ภายในศูนย์บริการสาธารณสุขฯ 

 เครื่องชัง่น้ าหนักเด็กแบบดิจิตอล (20 กก.)   
 จ านวน 1 เครื่อง 

14 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

670,000.- 
(โอนลด 

280,000.-) 

กองสาธารณสุขฯ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
เก็บขนขยะภายในซอย 

 รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก 
 สูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์  
 สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์  แบบเปิดข้าง 
 เทท้าย จ านวน 1 คัน 
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แผนงาน ประเภท  งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

15 อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

ครุภัณฑ์โรงงาน 11,000.- 
(ต้ังจ่าย 

  รายการใหม่) 

กองช่าง เพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน สว่านไฟฟ้าโรตารี่ ขนาด 26 มม. 3 ระบบ  
ก าลังไฟฟ้าไมน้่อยกว่า 800 วัตต์  ความเร็วรอบ 
ไม่น้อยกว่า 1,200 รอบต่อนาที จ านวน 1 เครื่อง   
(เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2562) 

16 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

3,300,000.- 
(ต้ังจ่าย 

  รายการใหม่) 

กองช่าง เพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน รถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ พร้อมติดต้ังเครนพับ 
จ านวน 1 คัน  (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2563) 

17 การพาณิชย์ ครุภัณฑ์อื่น 600,000.- กองการประปา เพ่ือใช้ในการส่งน้ าข้ึนถังสูงก่อนเข้าสู่
กระบวนการผลิตน้ าประปา 

ท่อเหล็กส่งน้ าข้ึนถังสูง ขนาด ๑๒ น้ิว  จ านวน ๔ 
ท่อน 

18 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ 
วิทยุ 

55,000.- 
(ต้ังจ่าย 

  รายการใหม่) 

กองสาธารณสุขฯ เพ่ือประชาสัมพันธ์ความรู้ต่างๆ ให้แก่
ประชาชน และผู้ประกอบการในตลาดสด
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

ติดต้ังระบบเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ในอาคาร
ตลาดสดเทศบาลต าบลประโคนชัย จ านวน 1 ชุด 
(เพ่ิมเติม ฉบับที่ /2563) 
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การใช้จ่ายงบประมาณ 
เทศบาลต าบลประโคนชัย ได้ด าเนินโครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 และโอนงบประมาณมาต้ังจ่าย

รายการใหม ่ สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
 

 
ยุทธศาสตร ์

เทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

โครงการ 
การกอ่หนีผู้กพนั/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบกิจ่าย 
งบประมาณ 

โครงการ 
การกอ่หนีผู้กพนั/ 
ลงนามในสัญญา 

 โครงการ 
การเบกิจ่าย 
งบประมาณ 

๑. ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา  
วัฒนธรรม ประเพณี และ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

19 18,824,334.44 19 18,182,871.- - - - - 

๒. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2 575,000.- 2 575,000.- 4 14,006,566.- - - 
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

1 23,703.- 1 23,703.- 1 389,100.- 1 389,100.- 

๔. ด้านสาธารณสุข 5 502,385.- 5 502,385.- - - - - 
๕. ด้านเศรษฐกิจ 2 63,795.- 2 63,795.- - - - - 
๖. ด้านสังคม  10 15,094,170.- 10 15,094,170.- - - - - 
๗. ด้านการเมอืงการบริหาร  3 34,435.- 3 34,435.- 1 117,040.40 1 117,040.40 

รวม 42 35,117,822.44 42 34,476,359.- 6 14,512,706.40 2 506,140.40 
ครุภัณฑ์ 8 953,600.- 7 283,600.- 6 1,192,180.- 6 1,192,180.- 

รวมทั้งสิ้น 50 36,071,422.44 49 34,759,959.- 12 15,704,886.40 8 1,698,320.40 
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1. โครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 จ านวน 51 โครงการ งบประมาณ 7,268,480.- บาท (โอนเพิ่ม 500,000.- บาท / โอนลด 
546,570.- บาท แล้ว) ซึ่งได้ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา พร้อมเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 48 โครงการ 
งบประมาณ  34,759,959.- บาท  

กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จ านวน 
2 โครงการ งบประมาณ 1,311,463.44 บาท และยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จ านวน 1 โครงการ 
งบประมาณ  600,000.- บาท  แยกเป็น     

๑.1 จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง  จ านวน 23 โครงการ งบประมาณ 2,228,430.- บาท  
(โอนเพิ่ม 470,000.- บาท / โอนลด 246,570.- บาท แล้ว)  ซึ่งได้ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา พร้อมเบิก 
จ่ายงบประมาณ  จ านวน  23  โครงการ  งบประมาณ  1,436,013.60 บาท  ได้แก่ 

1) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  
   2) โครงการจัดการแข่งขันกฬีาเทศบาลต าบลประโคนชัย   
   3) โครงการสานสัมพันธ์ปันสุขผู้สูงอายุเทศบาลต าบลประโคนชัย   

4) โครงการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังและส่งเสริมการอ่าน   
5) โครงการจัดหาหนังสือและส่ือส่ิงพิมพ์ประจ าหอสมุดเทศบาล   
6) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ   
7) โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา   
8) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   
9) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  
10) โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์   
11) โครงการสร้างจิตส านึกในการรักษาส่ิงแวดล้อม   
12) โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข   
13) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข   
14) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า   
15) โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่ประชาชน   
16) โครงการฝึกอบรมการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง   
17) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว   
18) โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัว   
19) โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส   
20) โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด   
21) โครงการเวทีประชาคมจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
22) โครงการจัดท าแผนชุมชน   
23) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล   
และครุภัณฑ์  ซึ่งได้กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แต่ยังไม่ได้    

ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  จ านวน 1 โครงการ  งบประมาณ  600,000.- บาท  ได้แก่   
1) โครงการจัดซือ้ท่อเหล็กส่งน้ าขึน้ถงัสูง ขนาด ๑๒ นิ้ว  จ านวน ๔ ท่อน  
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1.๒ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน 13 โครงการ งบประมาณ 3,471,050.- บาท 
(โอนเพิ่ม 11,000.- บาท / โอนลด 20,000.- บาท แล้ว) ซึ่งได้ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จ านวน     
13  โครงการ  พร้อมเบิกจ่ายงบประมาณ  2,935,456.- บาท  ได้แก่ 

1) โครงการจัดงานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย  
2) โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว “มหศัจรรย์ท่องเท่ียวบุรีรัมย์”   

    3) โครงการส่งเสริมการแข่งขนักีฬาอ าเภอประโคนชัย   
4) โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน   
5) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  

    6) โครงการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน   
7) โครงการส่งเสริมงานรัฐพิธีและงานส าคัญทางราชการ   
8) โครงการปรับปรุงฝาบ่อพัก ซอยประชาสันติ จากถนนราษฎร์บ ารุง-ถนนอ านวยกิจ   
9) โครงการติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามตะกร้อสวนสาธารณะสระตาเจรือม   
10) โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลประโคนชัย  
11) โครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชน   
12) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
13) โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น   
ครุภัณฑ์ จ านวน 8 โครงการ งบประมาณ 969,000.- บาท (โอนเพิ่ม 19,000.- 

บาท / โอนลด 280,000.- บาท แล้ว) ซึ่งได้ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา พร้อมเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน  
7 โครงการ  งบประมาณ  283,600.- บาท ได้แก่ 

1) โครงการจัดซื้อเล่ือยโซ่ยนต์ แผ่นบังคับโซ่ขนาดไม่น้อยกว่า 11 นิ้ว เครื่องยนต์ 
ไม่น้อยกว่า 0.7 แรงม้า  จ านวน 1 เครื่อง  (ส านักปลัด)   

2) โครงการจัดซื้อเล่ือยโซ่ยนต์ แผ่นบังคับโซ่ขนาดไม่น้อยกว่า 11 นิ้ว เครื่องยนต์ 
ไม่น้อยกว่า 0.7 แรงม้า  จ านวน 1 เครื่อง  (กองช่าง)   

3) โครงการจัดซือ้โต๊ะนักเรียน กว้าง ๔๐๐ มม. ยาว ๖๐๐ มม. สูง ๖๗๐ มม. เก้าอี้
นักเรียน กว้าง ๓๗๐ มม. ยาว ๓๘๐ มม. สูง ๓๘๐ มม. จ านวน 4๐ ชุด   

4) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ออลอินวันส าหรับงานส านักงาน จอขนาด    
ไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว  จ านวน ๒ เครื่อง   

5) โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน  จ านวน 2 เครื่อง   
6) โครงการจัดซื้อเครื่องช่ังน้ าหนักเด็กแบบดิจิตอล (20 กก.)  จ านวน 1 เครื่อง   
7) โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 3 เครื่อง (กองสาธารณสุขฯ) 

จ านวน 2 เครื่อง (กองช่าง)   
และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามใน

สัญญา  จ านวน 1 โครงการ  งบประมาณ  670,000.- บาท  ได้แก่   
1) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 

2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จ านวน 1 คัน (ส่งมอบ
และตรวจรับแล้วแต่ยังไม่เบิกจ่าย)  
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1.๓ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปแบบมีวัตถุประสงค์  จ านวน 6 โครงการ งบประมาณ 
33,264,020.- บาท  ซึ่งได้ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา พร้อมเบิกจ่ายงบประมาณ  25,265,520.- บาท  
ได้แก่ 
   ๑) โครงการจัดหาอาหารกลางวัน  

2) โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน   
3) โครงการสนับสนุนการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ   
4) โครงการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพล 
5) โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   
และจ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 5,762,020.- บาท ซึ่งได้ก่อหนี้ผูกพัน/     

ลงนามในสัญญา เบิกจ่ายงบประมาณ 4,839,369.40 บาท และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  งบประมาณ  641,463.44  บาท  ได้แก ่  

1) โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)   
 

2. โครงการที่ไม่ได้บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 (ต้ังจา่ยรายการใหม่) จ านวน 20 โครงการ งบประมาณ 28,626,300.- บาท (โอนลด 23,000.- 
บาท แล้ว) ซึ่งได้ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา พร้อมเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 8 โครงการ งบประมาณ 
1,698,320.40 บาท และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แต่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนาม  
ในสัญญา  จ านวน  12  โครงการ  งบประมาณ  22,179,966.- บาท  แยกเปน็ 

2.๑ จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง  จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 227,000.- บาท 
(โอนลด 23,000.- บาท แล้ว) ซึ่งได้ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ 117,040.40 
บาท  ได้แก่ 

 1) โครงการส ารวจเจตนารมณ์ของประชาชนในการจัดต้ังและยุบรวมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่   

2.๒ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน 5 โครงการ งบประมาณ 3,893,400.- บาท ซึ่งได้
กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แต่ยงัไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  ได้แก่   

1) โครงการจัดท าป้ายช่ือชุมชน ถนน และซอยในเขตเทศบาล (กันเงิน/ไม่ก่อหนี้
ผูกพัน  200,000.- บาท) 

2) โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. พร้อมติดต้ังโคมไฟฟ้าแสงสว่างถนนรอบ
หนองระแซซัน จากศาลตาปรึกถึงสามแยกตัดกับถนนชีวสุทโธ (กันเงิน/ไม่ก่อหนี้ผูกพัน  1,215,500.- บาท) 

3) โครงการปรับปรุงบ่อบาดาล(เดิม) และติดต้ังระบบกรองน้ าบาดาลเคล่ือนท่ี 
(Mobile Plant)  (กันเงิน/ไม่ก่อหนี้ผูกพนั  1,614,500.- บาท) 

4) โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บรกิารสาธารณสุขเทศบาลต าบลประโคนชัย (กันเงิน 
/ไม่ก่อหนี้ผูกพนั  343,400.- บาท) 

5) โครงการก่อสรา้งหอกระจายข่าว สูงไม่ต่ ากว่า 10 เมตร จ านวน 5 จุด  (กันเงิน/
ไม่ก่อหนี้ผูกพัน  500,000.- บาท) 
   ครุภัณฑ์  จ านวน 7 โครงการ งบประมาณ 4,433,500.- บาท ซึ่งได้ก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา พร้อมเบิกจ่ายงบประมาณ  จ านวน  4  โครงการ  งบประมาณ  133,180.- บาท ได้แก่ 

1) โครงการจัดซือ้เครื่องขยายเสียงแมข่่าย  จ านวน 1 ชุด   
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2) โครงการจัดซื้อสว่านไฟฟ้าโรตารี่ ขนาด 26 มม. 3 ระบบ ก าลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 
800 วัตต์ ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 1,200 รอบต่อนาที  จ านวน 1 เครื่อง   

3) โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จ านวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา)   
4) โครงการติดต้ังระบบเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ในอาคารตลาดสดเทศบาลต าบล

ประโคนชัย จ านวน 1 ชุด   
และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แต่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนาม

ในสัญญา  จ านวน  3  โครงการ  งบประมาณ  4,300,000.- บาท  ได้แก่   
1) โครงการจัดซือ้รถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ พร้อมติดต้ังเครนพับ จ านวน 1 คัน (กันเงิน  

/ไม่ก่อหนี้ผูกพนั  3,300,000.- บาท) 
2) โครงการติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด จ านวน 5 จุด และกล้อง 10 ตัว  (กันเงิน/ 

ไม่ก่อหนี้ผูกพัน  500,000.- บาท) 
3) โครงการจัดซื้อท่อส่งน้ า HDPE ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 250 มม. (PE100) ช้ัน 

PN8 ยาว 6 ม. เช่ือมสตับเอ็น และติดต้ังจาน 2 ด้าน พร้อมปะเก็นยาง สกรูน็อต จ านวน 29 ท่อน (รวมยาว 
174 ม.)   (กันเงิน/ไม่ก่อหนี้ผูกพัน  500,000.- บาท) 

2.3 จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 5 โครงการ งบประมาณ 18,892,400.- บาท ซึ่งได้ก่อหนี้
ผูกพัน/ลงนามในสัญญาพร้อมเบิกจ่าย  จ านวน  1  โครงการ  งบประมาณ  389,100.- บาท  ได้แก่ 

1) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณในเขตเทศบาลต าบลประโคนชัย (โรงเรียน
เทศบาลต าบลประโคนชัย จ านวน 1 บ่อ)   

และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามใน
สัญญา  จ านวน  4  โครงการ  งบประมาณ  14,006,566.- บาท  ได้แก่   

1) โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนห้วยละเวี้ย จากซอยดอกจานถึง
ถนนภักดีด ารง  (กันเงิน/ก่อหนี้ผูกพัน  1,499,900.- บาท) 

2) โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต (Overlay) และฝาบ่อพัก
ถนนมหาราช จาก ทล.2445 ถึง ทล.24 (พื้นท่ีคาบเกี่ยวกับ อบต.ประโคนชัย)  (กันเงิน/ก่อหนี้ผูกพัน  
5,812,222.- บาท) 

3) โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต(Pavemen In - Place 
Recycling) ท่อระบายน้ า บ่อพัก และฝาบ่อพัก ถนนภักดีด ารง จากแยกถนนมนตรี ถึงห้วยละเวี้ย (ชุมชน
ศูนย์การค้า)  (กันเงิน/ก่อหนี้ผูกพัน  3,972,222.- บาท) 

4) โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต(Overlay) ถนนแสงสมชัย 
ชุมชนอ านวยกิจ (พื้นท่ีคาบเกี่ยวกับ อบต.ประโคนชัย)  (กันเงิน/ก่อหนี้ผูกพัน  2,722,222.- บาท) 
   และครุภัณฑ์  จ านวน  2  โครงการ  งบประมาณ  1,200,000.- บาท  ซึ่งได้ก่อ
หนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา พร้อมเบิกจ่ายงบประมาณ  1,059,000.- บาท  ได้แก่ 

1) โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ าหอยโข่ง ขนาดท่อไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว เครื่องยนต์ 
ดีเซล 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยระบบหม้อน้ ารังผ้ึงไม่น้อยกว่า 10 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ในการสูบน้ า 
จ านวน 4 เครื่อง   

2) โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ าหอยโข่ง ขนาดท่อไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว เครื่องยนต์ 
ดีเซล 4 จังหวะ ติดต้ังบนเทรลเลอร์ลากจูง อัตราสูบไม่น้อยกว่า 25,000 ลิตร/นาที ระยะสูบส่งไม่น้อยกว่า 
16 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  จ านวน 1 เครื่อง 
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รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลประโคนชัย  ท่ีมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  มีดังนี้ 
 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการตามแผน งบตามเทศบญัญตั ิ ลงนามสัญญา เบกิจ่าย คงเหลือ 
1. ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 

การศกึษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม  
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

1. จัดงานประเพณลีอยกระทง 177,000.- 
(โอนลด 23,000.-) 

176,671.75 176,671.75 328.25 

2. 2. จัดงานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง 
ชมทุ่งนกประโคนชัย ประจ าปี 2563 

30,000.- 30,000.- 30,000.- 0.- 

3. 3. ส่งเสริมการท่องเท่ียวมหัศจรรย์ท่องเท่ียว
บุรีรัมย์ 

20,000.- 20,000.- 20,000.- 0.- 

4. 4. ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาอ าเภอประโคนชัย 
   - กีฬาฟุตบอลประเพณีจังหวัดบุรีรัมย์ชิงถ้วย
พระราชทานพระบาทสมเด็จฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

 
0.- 

(โอนลด 20,000.-) 

 
0.- 

 
0.- 

 
0.- 

   - กีฬาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี (ประโคนชัย
เกมส์ ครั้งที่ 17) ประจ าปี 2563 

30,000.- 30,000.- 30,000.- 0.- 

5. 5. จัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลต าบลประโคนชัย 
   - แข่งขันกีฬาเปตองตลุงคัพ 

 
40,000.- 

 
39,880.- 

 
39,880.- 

 
120.- 

   - แข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 40,000.- 40,000.- 40,000.- 0.- 
   - แข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อเทศบาลต้าน 
ยาเสพติด 

40,000.- 40,000.- 40,000.- 0.- 

   - แข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี 7 คน 
หนองระแซซันคัพ 

0.- 
(โอนลด 120,000.-) 

0.- 0.- 0.- 

6. 6. แข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน  
   - อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 

 
20,000.- 

 
20,000.- 

 
20,000.- 

 
0.- 

7. 7. สานสัมพันธ์ปันสุขผู้สูงอายุเทศบาลต าบล
ประโคนชัย 

45,000.- 
(โอนลด 5,000.-) 

29,400.- 29,400.- 15,600.- 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการตามแผน งบตามเทศบญัญตั ิ ลงนามสัญญา เบกิจ่าย คงเหลือ 
8. ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 

การศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม  
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

8. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท 
สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

92,000.- 
(โอนลด 8,000.-) 

55,930.- 55,930.- 36,070.- 

9. 9. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

200,000.- 
(โอนเพ่ิม 100,000.-) 

127,432.- 127,432.- 72,568.- 

10 10. จัดงานเฉลิมพระเกียรติสถาบัน 
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ ์

100,000.- 43,901.- 43,901.- 56,099.- 

11 11. ส่งเสริมงานรัฐพิธีและงานส าคัญ
ทางราชการประจ าปี 2563 

10,000.- 10,000.- 10,000.- 0.- 

12 12. จดักิจกรรมเพ่ือปลูกฝังและส่งเสริม
การอ่าน 
   - แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 

 
 

16,000.- 

 
 

12,890.- 

 
 

12,890.- 

 
 

3,110.- 
   - แข่งขันคณิตศาสตร์คิดสนุก 18,000.- 15,540.- 15,540.- 2,460.- 
   - แข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย 16,000.- 12,890.- 12,890.- 3,110.- 

13 13. จัดหาอาหารกลางวัน 
   - อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 

 
5,252,000.- 

 
4,912,700.- 

 
4,912,700.- 

 
339,300.- 

   - อุดหนุนโรงเรียนประโคนชัยวิทยา 4,604,000.- 4,443,100.- 4,443,100.- 160,900.- 
   - อุดหนุนโรงเรียนวัดแจ้งฯ 1,200,000.- 1,077,720.- 1,077,720.- 122,280.- 

14 14. จัดหาอาหารเสริม (นม) 5,762,020.- 5,480,832.84 4,839,369.40 
(กันเงิน/ก่อหน้ีผูกพัน  

641,463.44) 

281,187.16 

15 15. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา 30,000.- 13,786.- 13,786.- 16,214.- 
16 16. จัดหาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ประจ า

หอสมุดเทศบาลต าบลประโคนชัย 
100,000.- 93,207.85 93,207.85 6,792.15 

17 17. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 130,000.- 129,997.- 129,997.- 3.- 
18 18. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา 
2,376,350.- 

(โอนเพ่ิม 3,000.-) 
1,950,456.- 1,950,456.- 425,894.- 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการตามแผน งบตามเทศบญัญตั ิ ลงนามสัญญา เบกิจ่าย คงเหลือ 
19 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 

การศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

19. สนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับ 
นักเรียนยากจน 

18,000.- 
(โอนเพ่ิม 8,000.-) 

18,000.- 18,000.- 0.- 

20 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามตะกร้อ
สวนสาธารณะสระตาเจรือม 

97,400.- 90,000 90,000 7,400.- 

21 2. ปรับปรงุฝาบ่อพักซอยประชาสันติจาก
ถนนราษฎร์บ ารุง-ถนนอ านวยกิจ 

487,300.- 485,000.- 485,000.- 2,300.- 

22 3. ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมบ่อพักถนนห้วย
ละเว้ีย จากซอยดอกจานถึงถนนภักดี ด ารง 

1,769,600.- 1,499,900.- 0.- 
(กันเงิน) 

269,700.- 

23 4. ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
(Overlay) และฝาบ่อพักถนนมหาราช จาก 
ทล.2445 ถึง ทล.24 

6,126,600.- 5,812,222.- 0.- 
(กันเงิน) 

314,378.- 

24 5. ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
(Pavemen In-Place Recycling) ท่อระบาย
น้ า บ่อพัก และฝาบ่อพัก ถนนภักดีด ารง จาก
แยกถนนมนตรีถึงห้วยละเว้ียชุมชนศูนย์การค้า 

4,261,100.- 3,972,222.- 0.- 
(กันเงิน) 

288,878.- 

25 6. ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
(Overlay) ถนนแสงสมชัย ชุมชนอ านวยกิจ 

2,743,100.- 2,722,222.- 0.- 
(กันเงิน) 

20,878.- 

26 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. สร้างจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม 150,000.- 23,703.- 23,703.- 126,297.- 
27 2. ขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณในเขตเทศบาล

ต าบลประโคนชัย 
3,992,000.- 389,100.- 389,100.- 3,602,900.- 

28 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
การสาธารณสุข 

1. พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
1) จัดอบรมโครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
2) อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค ์

200,000.-  
14,650.- 

 
83,000.- 

 
14,650.- 

 
83,000.- 

102,350.- 

29 2. พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 100,000.- 27,485.- 27,485.- 72,515.- 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการตามแผน งบตามเทศบญัญตั ิ ลงนามสัญญา เบกิจ่าย คงเหลือ 
30 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 

การสาธารณสุข 
3. พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานใน
ชุมชน 

120,000.- 120,000.- 120,000.- 0.- 

31 4. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

240,000.- 240,000.- 240,000.- 0.- 

32 5. สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

20,000.- 17,250.- 17,250.- 2,750.- 

33 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
การเศรษฐกจิ 

1. อบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
*การท าหมูเส้น  ผักดองสามรส  และผ้า
มัดย้อม) 
*การท ายาหม่องและน้ ามันเหลืองจาก 
สมุนไพรไทย 

48,320.- 
(โอนลด 1,680.-) 

48,295.-  
23,870.- 

 
24,425.- 

25.- 

34 2. ฝึกอบรมการเกษตรตามแนวทฤษฎี
ใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

50,000.- 15,500.- 15,500.- 34,500.- 

35 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม 

1. สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 311,110.- 
(โอนเพ่ิม 370,000.-) 

(โอนลด 88,890.-) 

306,000.- 306,000.- 5,110.- 

36 2. สนับสนุนการสร้างหลักประกันด้าน 
รายได้แก่ผู้สูงอายุ 

13,040,000.- 11,726,800.- 11,726,800.- 1,313,200.- 

37 3. สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก ่
ผู้พิการและทุพพลภาพ 

3,250,000.- 2,967,200.- 2,967,200.- 282,800.- 

38 4. สนับสนุนการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 

36,000.- 18,000.- 18,000.- 18,000.- 

39 5. จัดหารายได้เพ่ือจัดกิจกรรมสาธารณ
กุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชน
ตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์  

20,000 20,000 20,000 0.- 
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40 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม 

6. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  10,000.- 10,000.- 10,000.- 0.- 
41 7. สร้างความเข้มแข็งแก่สถาบัน

ครอบครัว 
10,000.- 10,000.- 10,000.- 0.- 

42 8. ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 

10,000.- 10,000.- 10,000.- 0.- 

43 9. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

100,000.- 14,170.- 14,170.- 85,830.- 

44 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
การเมืองการบริหาร 

1. ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน “สถานที่กลาง” 

12,000.- 12,000.- 12,000.- 0.- 

45 2. เวทีประชาคมจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล 

30,000.- 17,710.- 17,710.- 12,290.- 

46 3. จัดท าแผนชุมชน 10,000.- 9,975.- 9,975.- 25.- 
47 4. ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาล 
15,000.- 6,750.- 6,750.- 8,250.- 

48 5. ส ารวจเจตนารณณ์ของประชาชนใน 
การจัดต้ังและยุบรวมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

227,000.- 
(โอนลด 23,000.-) 

117,040.40 117,040.40 109,959.60 
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รายละเอยีดครุภัณฑ์ในเทศบญัญัติงบประมาณเทศบาลต าบลประโคนชัย  ท่ีมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  มีดังนี้ 

 
แผนงาน ประเภท  เป้าหมาย (ผลผลติของครุภัณฑ์) 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบ 

งบตาม 
เทศบญัญตั ิ

ลงนาม
สัญญา 

เบกิจ่าย คงเหลือ 

1 บรหิารงานทั่วไป  ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 
 และวิทยุ 

 เครื่องขยายเสียงแมข่่าย 1 ชุด  
 (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2562) 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

58,000.- 
(ต้ังจ่ายรายการใหม่) 

57,780.- 57,780.- 220.- 

2 การรักษาความ 
สงบภายใน 

 ครุภัณฑ์การ 
 เกษตร 

 เครื่องสูบน้ าหอยโข่ง ขนาดท่อไม่น้อยกว่า 4 น้ิว   
 เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วย  
 ระบบหม้อน้ ารังผึง้ไม่น้อยกว่า 10 แรงม้า พร้อม  
 อุปกรณ์ในการสูบน้ า จ านวน 4 เครื่อง  
 (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2562) 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

400,000.- 
(ต้ังจ่ายรายการใหม่) 

368,000.- 368,000.- 32,000.- 

3  ครุภัณฑ์การ 
 เกษตร 

 เครื่องสูบน้ าหอยโข่ง ขนาดท่อไม่น้อยกว่า 12 น้ิว   
 เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ติดต้ังบนเทรลเลอร์  
 ลากจูงอัตราสูบไม่น้อยกว่า 25,000 ลิตร/นาที   
 ระยะสูบส่งไม่น้อยกว่า 16 ม. พร้อมอุปกรณ์  
 ประกอบ จ านวน 1 เครื่อง   
 (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2562) 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

800,000.- 
(ต้ังจ่ายรายการใหม่) 

691,000.- 691,000.- 109,000.- 

4  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  เลื่อยโซ่ยนต์  แผ่นบังคับโซ่ขนาดไม่น้อยกว่า 11  
 น้ิว เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 0.7 แรงม้า จ านวน 1  
 เครื่อง 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

9,000.- 8,500.- 8,500.- 500.- 

5 เคหะและชุมชน  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  เลื่อยโซ่ยนต์  แผ่นบังคับโซ่ขนาดไมน้่อยกว่า 11  
 น้ิว เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 0.7 แรงม้า จ านวน 1  
 เครื่อง   

กองช่าง 9,000.- 8,500.- 8,500.- 500.- 

6  ครุภัณฑ์งาน 
 บ้านงานครัว 

 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จ านวน 3 เครื่อง กองสาธารณสุขฯ 28,500.- 28,200.- 28,200.- 300.- 
 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จ านวน 2 เครื่อง 
  

กองช่าง 28,500.- 
(โอนเพ่ิม 19,000.-) 

18,800.- 18,800.- 9,700.- 

7  เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จ านวน 1 เครื่อง 
 (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2563) 

กองการศึกษา 9,500.- 
(ต้ังจ่ายรายการใหม่) 

9,400.- 9,400.- 100.- 
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แผนงาน ประเภท  เป้าหมาย (ผลผลติของครุภัณฑ์) 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบ 

งบตาม 
เทศบญัญตั ิ

ลงนาม 
สัญญา 

เบกิจ่าย คงเหลือ 

8 การศึกษา  ครุภัณฑ์การศึกษา 
 

 โต๊ะนักเรียน กว้าง ๔๐๐ มม. ยาว ๖๐๐ มม.   
 สูง ๖๗๐ มม.  เก้าอี้นักเรียน กว้าง ๓๗๐ มม.  
 ยาว ๓๘๐ มม. สูง ๓๘๐ มม.  จ านวน 4๐ ชุด 

กองการศึกษา 64,000.- 64,000.- 64,000.- 0.- 

9  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครื่องคอมพิวเตอร์ออลอินวันส าหรับงาน  
 ส านักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 2๑ น้ิว จ านวน   
 ๒ เครื่อง 

กองการศึกษา 34,000.- 32,000.- 32,000.- 2,000.- 

10 สาธารณสุข  ครุภัณฑ์การเกษตร  เครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 2 เครื่อง กองสาธารณสุขฯ 120,000.- 117,600.- 117,600.- 2,400.- 
11  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร ์

 หรือการแพทย์ 
 เครื่องชัง่น้ าหนักเด็กแบบดิจิตอล (20 กก.)   
 จ านวน 1 เครื่อง 

กองสาธารณสุขฯ 6,000.- 6,000.- 6,000.- 0.- 

12  ครภุัณฑ์ยานพาหนะ 
 และขนส่ง 

 รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก 
 สูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์  
 สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์  แบบเปิดข้าง 
 เทท้าย จ านวน 1 คัน 

กองสาธารณสุขฯ 670,000.- 
(โอนลด 280,000.-) 

670,000.- 0.- 
(กันเงิน) 

0.- 

13 อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

 ครุภัณฑ์โรงงาน  สว่านไฟฟ้าโรตารี่ ขนาด 26 มม. 3 ระบบ  
 ก าลังไฟฟ้าไมน้่อยกว่า 800 วัตต์  ความเร็ว 
 รอบไม่น้อยกว่า 1,200 รอบต่อนาที จ านวน  
 1 เครื่อง  (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2562) 

กองช่าง 11,000.- 
(ต้ังจ่ายรายการใหม่) 

11,000.- 
 

11,000.- 
 

0.- 

14  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ 
 วิทยุ 

 ติดต้ังระบบเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ในอาคาร 
 ตลาดสดเทศบาลต าบลประโคนชัย จ านวน 1  
 ชุด  (เพ่ิมเติม ฉบับที่ /2563) 

กองสาธารณสุขฯ 55,000.- 
(ต้ังจ่ายรายการใหม่) 

55,000.- 
 

55,000.- 
 

0.- 
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ตารางสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖3  (ตุลาคม ๒๕62 - กันยายน ๒๕๖3) 
 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

ร้อยละ 
จ านวน 
โครงการ 

ร้อยละ 
จ านวน 
โครงการ 

ร้อยละ 
จ านวน 
โครงการ 

ร้อยละ 

๑. ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภมูิปัญญาท้องถิ่น 29 22.14 28 21.37 19 18.81 19 30.65 
๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 19 14.50 12 9.16 6 5.94 2 3.23 
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 8 6.11 3 2.29 2 1.98 2 3.23 
๔. ด้านสาธารณสุข 9 6.87 7 5.34 5 4.95 5 8.06 
๕. ด้านเศรษฐกิจ 4 3.05 3 2.29 2 1.98 2 3.23 
๖. ด้านสังคม  13 9.92 12 9.16 10 9.90 10 16.13 
๗. ด้านการเมืองการบริหาร  21 16.03 18 13.74 4 3.96 4 6.45 

รวม 103 78.63 83 63.36 48 47.52 44 70.97 
ครุภัณฑ์ 28 21.37 18 13.74 14 13.86 13 20.97 

รวมทัง้สิ้น 131 100 101 77.10 62 61.39 57 91.94 
 

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

     ลงนามสัญญา   คิดร้อยละเปรียบเทียบกับ  อนุมัติงบประมาณ 
เบิกจ่าย     คิดร้อยละเปรียบเทียบกับ  ลงนามสัญญา 
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ตารางสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖3  (ตุลาคม ๒๕62 - กันยายน ๒๕๖3) 

ยุทธศาสตร ์
แผนการด าเนนิการ 

ทั้งหมด 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบกิจ่าย 

งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ 
๑. ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม  
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

๒3,954,85๐.- 
9.68 

20,820,170.- 
(โอนเพ่ิม 111,000 / 
โอนลด 1,452,200) 

8.41 
18,824,334.44  

(โอนเพ่ิม 111,000 
/ โอนลด 176,000) 

26.61 
18,182,871.- 

(กันเงิน 641,463.44) 
35.12 

๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 44,403,9๐๐.- 
17.94 

17,500,600.- 
(โอนลด 7,400,400) 

7.07 14,581,566.- 20.61 
575,000.- 

(กันเงิน 15,422,066) 
1.11 

๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 141,206,3๐๐.- 
57.05 

5,756,500.- 
 

2.33 412,803.- 0.58 
412,803.- 

(กนัเงิน. 1,614,500) 
0.80 

๔. ด้านสาธารณสุข 1,98๐,๐๐๐.- 
0.80 

1,040,000.- 
(โอนลด 283,400) 

0.42 502,385.- 0.71 
502,385.- 

(กันเงิน 343,400) 
0.97 

๕. ด้านเศรษฐกิจ 4๗๐,๐๐๐.- 
0.19 

148,320.- 
(โอนลด 1,680) 

0.06 
63,795.- 

(โอนลด 1,680) 
0.09 63,795.- 0.12 

๖. ด้านสังคม 17,714,2๐๐.- 
7.16 

16,927,110.- 
(โอนเพ่ิม 370,000 
/ โอนลด 258,890) 

6.84 
15,094,170.- 

(โอนเพ่ิม 370,000 
/ โอนลด 88,890) 

21.34 15,094,170.- 29.15 

๗. ด้านการเมืองการบริหาร  4,767,๐๐๐.- 
1.93 

1,341,060.- 
(โอนลด 1,240,940) 

0.54 
151,475.40 

(โอนลด 23,000) 
0.21 

151,475.40 
(กันเงิน 500,000) 

0.29 

รวม 234,496,250.- 94.74 63,533,760.- 25.67 49,630,528.84 70.16 34,982,499.40 67.56 

ครภุัณฑ์ 
13,030,600.- 

5.26 
7,202,500.- 

(โอนเพ่ิม 19,000 
/ โอนลด 280,000) 

2.91 
2,145,780.- 

(โอนเพ่ิม 19,000 
/ โอนลด 280,000) 

3.03 
1,475,780.- 

(กนัเงิน 5,180,000) 
2.85 

รวมทั้งสิ้น 247,526,850.- 100 70,736,260.- 28.58 51,776,308.84 73.20 36,458,279.40 70.41 
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 โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ   เทศบาลต าบลประโคนชัยมีโครงการท่ีไม่ได้ด าเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖3 
 จ านวน  38  โครงการ  งบประมาณ  13,442,14๐.- บาท (โอนลดงบประมาณแล้ว)  และครุภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ งบประมาณ 4,300,000.- บาท  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

เหตุผลทีไ่ม่ได้ด าเนินการ 

1. โครงการแข่งขนักีฬาฟุตบอลประเพณี จ.บุรีรัมย์  
ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ครั้งท่ี 27 ประจ าปี 2563 

2๐,๐๐๐.- 
(โอนลด  

20,000.-) 

กอง 
การศึกษา 

เนื่องจากได้โอนงบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่ โครงการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว“ภูพาน
ราชนิเวศน์” ครัง้ท่ี 38 

2. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ัว  
“ภูพานราชนิเวศน”์ ครั้งท่ี 38 

20,000.- กอง 
การศึกษา 

เพื่อเป็นการป้องกัน การควบคุมการแพร่ และระงบัการระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอประโคนชัยจึงไม่มีหนังสือขอรับงบประมาณอดุหนุนจาก
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

3. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลต าบล 
ประโคนชัย 
1) แข่งขนักีฬาฟุตซอลเทศบาลต้านยาเสพติด 
2) แข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี 7 คน  
หนองระแซซันคัพ 

 
 

100,000.- 
12๐,๐๐๐.- 

(โอนลด  
120,000.-) 

กอง 
การศึกษา 

เนื่องจากการแข่งขนักีฬาฟุตซอลเทศบาลต้านยาเสพติดจะแข่งขัน 
ในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายนของทุกปี  และการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลประเพณี 7 คน หนองระแซซนัคัพ จะแข่งขันในช่วงเดือน
มีนาคม - เมษายนของทุกป ี เพื่อเป็นการป้องกัน การควบคุมการ
แพร่ และระงับการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด-19) จึงได้โอนงบประมาณไปต้ังจ่ายในค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

4. โครงการส่งนักกีฬาเทศบาลต าบลประโคนชัย 
ร่วมแข่งขันกีฬา 

20๐,๐๐๐.- 
(โอนลด  

200,000.-) 

กอง 
การศึกษา 

เนื่องจากนักกฬีาเป็นพนักงานของเทศบาลต าบลประโคนชัยแต่ติด 
ภารกิจผันน้ าเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ท าให้ไม่พรอ้มท่ีจะร่วมแข่งขัน
กีฬา จึงได้โอนงบประมาณไปต้ังจ่ายในประเภทรายจ่ายให้ได้มาซึ่ง
บริการ   
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ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

5. โครงการประโคนชัย ฮาล์ฟมาราธอน 10๐,๐๐๐.- 
(โอนลด  

100,000.-) 

กอง 
การศึกษา 

เพื่อเป็นการป้องกัน การควบคุมการแพร่ และระงบัการระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  จึงได้โอนงบประมาณ
ไปต้ังจ่ายในโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี  

6. โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน 
1) อุดหนุนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   
2) อุดหนุนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์   
3) อุดหนุนโรงเรียนประโคนชัยวิทยา       
4) อุดหนุนโรงเรียนวัดแจ้ง                   

 
30,000.- 
30,000.- 
20,000.- 
20,000.- 

กอง 
การศึกษา 

เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้ปรับการเรียนการสอนเป็นแบบ 
ออนไลน์ เพื่อเป็นการปอ้งกัน การควบคุมการแพร่และระงับการ
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โรงเรียนท้ัง 
4 แห่ง จึงไม่มีหนังสือขอรับงบประมาณอุดหนุนจากเทศบาลต าบล
ประโคนชัย 

7. โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 20,000.- กอง 
การศึกษา 

เพื่อเป็นการปอ้งกัน การควบคุมการแพร่และระงบัการระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ท่ีท าการปกครองจังหวัด
บุรีรัมย์ จึงไม่มีหนังสือขอรับงบประมาณอุดหนุนจากเทศบาลต าบล
ประโคนชัย 

8. โครงการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร 
และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน 

6๐,๐๐๐.- 
(โอนลด  

60,000.-) 

กอง 
การศึกษา 

เพื่อเป็นการป้องกัน การควบคุมการแพร่ และระงบัการระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  วัดกลางไม่มีหนังสือ 
ขอรับงบประมาณอุดหนุนจากเทศบาลต าบลประโคนชัย จึงได้โอน
ไปต้ังจ่ายในประเภทเงินส ารองจ่าย  

9. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 15๐,๐๐๐.- 
(โอนลด  

150,000.-) 

กอง 
การศึกษา 

เพื่อเป็นการป้องกัน การควบคุมการแพร่ และระงบัการระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  จึงได้โอนงบประมาณ
ไปต้ังจ่ายประเภทเงินส ารองจ่าย 100,000.- บาท  และค่าบ ารุง 
รักษาและซ่อมแซม 50,000.- บาท 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 
หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

10. โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 20๐,๐๐๐.- 
(โอนลด  

199,100.-) 

กอง 
การศึกษา 

เพื่อเป็นการป้องกัน การควบคุมการแพร่ และระงบัการระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงได้โอนงบประมาณไปต้ังจ่าย
ตามรายการดังนี้ 
  -ประเภทรายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งบริการ  71,000.- 
  -ประเภทวัสดุกีฬา  27,000.- 
  -ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์  8,600.- 
  -ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  9,500.- 
  -โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรม 
พฒันาข้าราชการครขูองโรงเรียน  3,000.- 
  -ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  80,000.-  

11. โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดท า 
ต้นเทียน ขบวนแห่ และรูปสัตว์ประจ าปี  
งานประเพณีแห่เทียนพรรษา 

72๐,๐๐๐.- 
(โอนลด  

537,100.-) 

กอง 
การศึกษา 

เพื่อเป็นการป้องกัน การควบคุมการแพร่ และระงบัการระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงได้โอนงบประมาณไปต้ังจ่าย
ตามรายการดังนี้ 
  -ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  30,000.- 
  -โครงการส ารวจเจตนารมณ์ของประชาชนในการจัดต้ังและยุบรวม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  200,000.-  
  -ค่าจัดซื้อท่อส่งน้ า HDPE  257,100.- 
  -ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  50,000.- 

12. โครงการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังและส่งเสริม
การอ่าน 
1) แข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ   
2) ประกวดวาดภาพระบายสี          

 
14,000.- 
16,000.- 

กอง 
การศึกษา 

เพื่อเป็นการป้องกัน การควบคุมการแพร่และระงบัการระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

13. โครงการอัตลักษณ์ประโคนชัย 

 
30,000.- 

(โอนลด 

30,000.- ) 

 กองวิชาการ 
และแผนงาน 

เพื่อเป็นการป้องกัน การควบคุมการแพร่ และระงบัการระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  จึงโอนงบประมาณไปโครงการส ารวจ
เจตนารมณ์ของประชาชนในการจัดต้ังและยุบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ ชือ่โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 
หน่วยงานที่ 
รับผดิชอบ 

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

1. โครงการปรับปรุงบ่อบาดาล (เดิม) และ
ติดต้ังระบบกรองน้ าบาดาลเคล่ือนท่ี 
(mobile Plant) 

1,614,500.- 
(กันเงิน/ 

ไม่ก่อหนี้ผูกพัน) 

กองช่าง เนื่องจากเป็นโครงการท่ีโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายรายการใหม่ในช่วง
ปลายปีงบประมาณ 2563 ท าให้ไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทัน 
แต่ได้กันเงินไว้เพื่อด าเนินการในปีงบประมาณ 2564 แล้ว 

 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 
หน่วยงานท่ี 

รับผดิชอบ 
เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

1. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อม
ปรับปรุงถนน คสล. และทางเท้าถนน
ภักดดี ารง 

4,542,900.- 
(โอนลด  

4,542,900.-) 

กองช่าง เนื่องจากบริเวณท่ีจะด าเนินโครงการมีการจราจรค่อนขา้งหนาแน่น  ต้อง
แก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นท่ี จึงโอนงบประมาณไปต้ังตาม 
รายการดังนี ้
  -โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว  500,000.- 
  -ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด  500,000.- 
  -ค่าจัดซื้อท่อส่งน้ า HDPE  242,900.- 
  -ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ พร้อมติดต้ังเครนพับ  3,300,000.- 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีต้ังไว้ 
 หน่วยงานท่ี 

 รับผิดชอบ 
เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

2. โครงการขยายถนน คสล. จากศาลตาปู่
หนองระแซซันถึงสามแยกถนนไปหลัง 
วัดแจ้ง และก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
ถนนชีวสุทโธ จากสามแยกถนนหนอง 
ระแซซันถงึถนนประโคนชัย - ปราสาท
เมืองต่ า 

2,857,500.- 
(โอนลด  

2,857,500.-) 

กองช่าง เนื่องจากต้องแก้ไขแบบก่อสร้างใหส้อดคล้องกับสภาพพื้นท่ีท่ีจะด าเนินโครงการ 
และมีโครงการท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนกว่า จึงโอนงบประมาณไปต้ังตามรายการ
ดังนี ้
  -โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. พร้อมติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนน
รอบหนองระแซซัน จากศาลตาปรึกถงึสามแยกตัดกับถนนชีวสุทโธ  
1,215,500.- 
  -โครงการปรับปรุงบ่อบาดาล(เดิม) และติดต้ังระบบกรองน้ าบาดาลเคล่ือนท่ี 
(Mobile Plant)  1,614,500.-     -ค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้าโรตารี่  11,000.- 
  -ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  16,500.- 

3. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. 
พร้อมติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนนรอบ
หนองระแซซัน  จากศาลตาปรึกถึงสาม
แยกตัดกับถนนชีวสุทโธ 

1,215,500.- 
(กันเงิน/ 

ไม่ก่อหนี้ผูกพัน) 

กองช่าง เนื่องจากเป็นโครงการท่ีโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายรายการใหม่ในช่วงปลายปี
งบประมาณ 2563  ท าให้ไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทัน แต่ได้กัน
เงินไว้เพื่อด าเนินการในปงีบประมาณ 2564 แล้ว 

4. โครงการจัดท าป้ายช่ือชุมชนถนนและ
ซอยในเขตเทศบาล 

200,000.- 
(กันเงิน/ 

ไม่ก่อหนี้ผูกพัน) 

กองช่าง เนื่องจากเป็นโครงการท่ีโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายรายการใหม่ในช่วงปลายปี
งบประมาณ 2563  ท าให้ไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทัน  แต่ได้กัน
เงินไว้เพื่อด าเนินการในปงีบประมาณ 2564 แล้ว 

 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ล าดับ ชือ่โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชมรม 
กุ้งจ่อมกระยาสารทประโคนชัย 

50,000.- กองสวัสดิการ
สังคม 

กองสวัสดิการสังคมด าเนินโครงการแต่ไม่ได้ใช้งบประมาณท่ีต้ังไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  
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  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

ล าดับ ชือ่โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

1. โครงการอบรมสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

120,000.- 
(โอนลด  

70,000.-) 

กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อเป็นการป้องกนั การควบคุมการแพร่ และระงบัการระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  จึงได้โอนงบประมาณไปต้ังเพิ่มในโครงการ
สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 

2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
และศึกษาดูงาน 

150,000.- 
(โอนลด  

100,000.-) 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3. โครงการเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงวัยใส่ใจ
ผู้สูงอายุ 

40,000.- กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อเป็นการป้องกนั การควบคุมการแพร่ และระงบัการระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

 
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

 ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีต้ังไว้ 
หน่วยงานท่ี 

รับผิดชอบ 
เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

1. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลต าบลประโคนชัย 

343,4๐๐.- 
(กนัเงิน/ 

ไม่ก่อหนี้ผูกพัน) 

กอง 
สาธารณสุข 

 เนื่องจากเป็นโครงการท่ีโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายรายการใหมใ่นช่วงปลายปี
งบประมาณ 2563 ท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทัน แต่ได้กันเงิน
ไว้เพื่อด าเนินการในปีงบประมาณ 2564 แล้ว 

2. โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) 

30๐,๐๐๐.- 
(โอนลด 

283,400.-) 

กอง 
สาธารณสุข 

เพื่อเป็นการป้องกัน การควบคุมการแพร่ และระงบัการระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายตามรายการดังนี้ 
-โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขฯ 63,400.- 
-ประเภทบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 80,000.- 
-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิน่ 140,000.- 
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  7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

เหตุผลท่ีไม่ได้ด าเนินการ 

1. โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล 

800,000.- 
(โอนลด  

482,940.- ) 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังยังไม่ได้ประกาศให้มีการ
เลือกต้ังท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ จึงโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายเพิ่มใน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ 

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติั 
งานของบุคลากรสภาเทศบาล 

100,000.- ส านักปลัด 
เทศบาล 

เพื่อเป็นการป้องกนั การควบคุมการแพร่ และระงบัการระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

3. โครงการจัดงานวันเทศบาล 30,000.- 
(โอนลด   

30,000.- ) 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

เพื่อเป็นการป้องกนั การควบคุมการแพร่ และระงบัการระบาดของโรค 
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายเพิ่ม
ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ 

4. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

200,000.- 
(โอนลด  

200,000.- ) 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

เพื่อเป็นการป้องกนั การควบคุมการแพร่ และระงบัการระบาดของโรค 
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายเพิ่ม
ตามรายการดังนี้ 
  -ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  20,000.- 
  -ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  30,000.- 
  -ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  100,000.- 
  -ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  50,000.- 

5. โครงการฝึกอบรมวินัยจราจรขบัข่ี
ปลอดภยั 

30,000.- ส านักปลัด 
เทศบาล 

เพื่อเป็นการป้องกนั การควบคุมการแพร่ และระงบัการระบาดของโรค 
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

6. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
ระงับอคัคีภัย 

2๐,๐๐๐.-  ส านักปลัด 
เทศบาล 

เนื่องจากงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลประโคนชัย  
ได้ซ้อมแผนร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาประโคนชัย และธนาคาร 
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเมอืงตลุงแล้ว 
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ล าดับ ชือ่โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

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

5,000.-) 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

เพื่อเป็นการป้องกัน การควบคุมการแพร่ และระงบัการระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงโอนงบประมาณไปต้ังจ่าย
เพิ่มประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  

8. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 
1) เทศกาลปีใหม่       เบิกจ่าย 6,750.- 
2) เทศกาลสงกรานต์  ไม่ได้เบิกจ่าย 

15,000.- ส านักปลัด 
เทศบาล 

เนื่องจากคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีมติให้เล่ือนวันหยุดในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 13 - 15 เมษายน 2563 ออกไปก่อนโดยไม่เป็น
วันหยุดราชการ เพื่อให้การเฝ้าระวังการป้องกันผลกระทบจากการ
เดินทางและการรวมตัวของบุคคลจ านวนมาก ซึ่งอาจท าให้มีการแพร่
ระบาดของโรคได้ง่าย 

9. โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น 

50,000.- ส านักปลัด 
เทศบาล 

เพื่อเป็นการป้องกัน การควบคุมการแพร่ และระงบัการระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

10. โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือนเทศบาลต าบลประโคนชัย 

20,๐๐๐.- ส านักปลัด 
เทศบาล 

ป้องกันจังหวัดบุรีรัมย์ไม่อนุญาตให้ฝึกอบรมในพื้นท่ี เพราะอาจไม่ได้
มาตรฐาน แต่อนุญาตให้ฝึกอบรมท่ีกองร้อย อส.จ.บุรีรัมย์ และจังหวัด
ทหารบกบุรีรัมย์ แต่เนื่องจาก อปพร.เทศบาลต าบลประโคนชัยไม่
พร้อมท่ีจะไปฝึกอบรมนอกพื้นท่ี 

11. โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

๑๐๐,๐๐๐.- 
(โอนลด   

100,000.-) 

 กองคลัง เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบว่าด้วยการด าเนินการ
ตาม พรบ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดยก าหนดให้เริ่ม
จัดเก็บต้ังแต่ 1 มกราคม 2563 และอยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล
ภาษีใหม ่ จึงโอนงบประมาณไปต้ังตามรายการดังนี้ 
  -ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  60,000.- 
  -ประเภทเงินเดือนพนักงาน  19,000.- 
  -ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  12,000.- 
  -ค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ท างาน  9,000.- 
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ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีต้ังไว้ 
หน่วยงานท่ี 

รับผิดชอบ 
เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

12. โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน 10,000.- กองสวัสดิการ
สังคม 

เนื่องจากกองสวัสดิการสังคมได้แก้ไขค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการชุมชนใหม้ี
วาระอยู่ในต าแหน่งตามวาระการด ารงต าแหน่งของนายกเทศมนตรี 

13. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน 

400,000.- 
(โอนลด   

400,000.- ) 

กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อเป็นการป้องกัน การควบคุมการแพร่ และระงบัการระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  จึงได้โอนงบประมาณไปต้ังใน
โครงการจัดท าป้ายช่ือชุมชน ถนน และซอยในเขตเทศบาล 200,000.- 
บาท  และโครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 200,000.- บาท  

14. โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว 
สูงไม่ต่ ากว่า 10 เมตร จ านวน 5 จุด 

500,000.- 
(กันเงิน/ 

ไม่ก่อหนี้ผูกพัน) 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

เนื่องจากเป็นโครงการท่ีโอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่ในช่วงปลายปี
งบประมาณ 2563  ท าให้ไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทัน แต่ได้
กันเงินไว้เพื่อด าเนินการในปงีบประมาณ 2564 แล้ว 

 
  ครุภณัฑ์ 

ล าดับ ครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

1. ระบบกล้องวงจรปิด จ านวน 5 จุด และกล้อง 10 ตัว 500,000.- 
(กันเงิน/ 

ไม่ก่อหนี้ผูกพัน) 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีโอนงบประมาณ
มาต้ังจ่ายรายการใหม่ ในช่วงปลายปี
งบประมาณ 2563  ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทัน แต่ได้กัน
เงินไว้เพื่อด าเนินการในปีงบประมาณ 
2564 แล้ว 

2. ท่อส่งน้ า HDPE ขนาดØ ไม่น้อยกว่า 250 มม. (PE100) ช้ัน PN8 ยาว  
6 ม. เช่ือมสตับเอ็น และติดต้ังจาน 2 ด้าน พรอ้มปะเก็นยาง สกรูน็อต  
จ านวน 29 ท่อน  (รวมยาว 174 ม.) 

500,000.- 
(กันเงิน/ 

ไม่ก่อหนี้ผูกพัน) 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

3. รถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ พร้อมติดต้ังเครนพับ จ านวน 1 คัน 3,300,000.- 
(กนัเงิน/ 

ไม่ก่อหนี้ผูกพัน) 

กองช่าง 
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ผลการด าเนินงานอื่นๆ 
  เทศบาลต าบลประโคนชัยได้ด าเนินกิจกรรมอื่นๆ โดยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาค
ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ี ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นท่ี
และใกล้เคียง  ซึ่งปรากฏผลการด าเนินงานแยกตามยุทธศาสตรไ์ด้ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

1. วันท่ี 16 มกราคม 2563 เทศบาลต าบลประโคนชัยจัดพิธีรับพระราชทานพระบรม  
ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหาร 
พนักงานเทศบาล และตัวแทนครัวเรือนในเขตเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้เฉลิมพระเกียรติและน้อมส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได้ 

2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้คัดเลือกให้เทศบาลต าบลประโคนชัยรับรางวัลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ประจ าปี พ.ศ. 2562  ซึ่งได้น าเสนอผลงาน "งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา" 

3. ส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ได้จ่ายเงินกู้ให้แก่เทศบาลต าบลประโคนชัย 
จ านวน ๙ งวด รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๑๗,๗๑๙,๐๐๐.- บาท ตามสัญญากู้เงิน เลขท่ี ๑๑๘๓/๑๙๐/๒๕๕๕ ลงวันท่ี 
๒๖ กันยายน ๒๕๕๕  เพื่อน าไปด าเนินโครงการต่างๆ รวม ๓ โครงการ  ดังนี้ 

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

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

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

คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี ก าหนดส่งใช้คืนภายในก าหนด ๑๐ ปี ผ่อนช าระปีละครั้ง
ภายในวันท่ี ๓๐ กันยายนของทุกปี  ซึ่งเทศบาลต าบลประโคนชัยได้ช าระหนี้เงินกู้ไปแล้ว ดังนี้ 

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

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

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

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

  แยกเป็น  ต้นเงิน  ๑,739,628.52  บาท  และดอกเบ้ีย  337,578.๘9 บาท 
งวดท่ี 6  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 จ านวนเงิน  ๒,๐๗๗,๒๐๗.๔๑ บาท  

  แยกเป็น  ต้นเงิน  1,791,817.38  บาท  และดอกเบ้ีย  285,390.03  บาท 
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  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
1. อ่างเก็บน้ าสนามบินประโคนชัยได้ประสบปัญหาภัยแล้ง ท าให้ปริมาณน้ ามีไม่เพียงพอกับ

การผลิตน้ าประปาให้บริการประชาชน การประปาเทศบาลต าบลประโคนชัยได้ปรับเวลาการเปิดให้บริการ
น้ าประปาเป็น 3 ช่วงเวลา  ดังนี้ 

  วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป  
ช่วงท่ี 1  เวลา 05.00 - 10.00 น.  ช่วงท่ี 2  เวลา 11.00 - 14.00 น.  
ช่วงท่ี 3  เวลา 17.00 - 22.00 น.  
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป 
ช่วงท่ี 1  เวลา 05.00 - 09.00 น. ช่วงท่ี 2  เวลา 11.30 - 13.30 น. 
ช่วงท่ี 3  เวลา 17.00 - 21.00 น. 

2. วันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - 14 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลต าบลประโคนชัยสูบผัน
น้ าจากอ่างเก็บน้ าล าปะเทีย ต าบลหนองแวง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ผ่านคลองธรรมชาติและร่องกลางถนนไป
เติมอ่างเก็บน้ าสนามบินประโคนชัย ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร เพื่อส ารองน้ าไว้ใช้ผลิตน้ าประปาให ้
บริการประชาชนและสถานท่ีราชการในต าบลประโคนชัย   

โดยบูรณาการร่วมกับหลายภาคส่วน ได้แก่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 
นครราชสีมา , ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น , ชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์ , ส านักส่งน้ า
และบ ารุงรักษาล านางรอง  และได้รับการสนับสนุนจาก นายทรงศักด์ิ ทองศรี  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย , นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ , นายรุ่งโรจน์ ทองศรี สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ , นายเสริมศักด์ิ ทองศรี รองนายก อบจ.บุรีรัมย์ , นายพูนศักด์ิ ทองศรี สมาชิกสภา 
อบจ.บุรีรัมย์ , นายอ าเภอละหานทราย , นายอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ , นายอ าเภอโนนดินแดง , นายอ าเภอ
ประโคนชัย , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง รวมถึงประชาชนในชุมชน รัฐวิสาหกิจ เอกชน ได้สนับสนุน
น้ าด่ืมให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 

ท้ังนี้ หลังจากน้ าท่ีผันจากอ่างเก็บน้ าล าปะเทียได้ปริมาณตามท่ีก าหนดไว้แล้ว เทศบาลต าบล
ประโคนชัยปรับสภาพพื้นท่ีต่างๆ ใหค้งเดิม   

3. วันท่ี 28 พฤษภาคม 2563 - 21 มิถุนายน 2563 เทศบาลต าบลประโคนชัยด าเนินการ
ผันน้ าครั้งท่ี 2 โดยสูบน้ าจากห้วยกลางซึ่งอยูใ่นเขตองค์การบริหารส่วนต าบลประโคนชัย ฝ่ังทิศตะวันออกของ
ถนนประโคนชัย-พลับพลาชัย (ประมาณ กม.ท่ี 3 ถึง กม.ท่ี 4) ลงสู่อ่างเก็บน้ าสนามบินประโคนชัย รวม
ระยะทางประมาณ 1.6 กิโลเมตร โดยได้รับความอนุเคราะห์เครื่องสูบน้ าระยะไกลจากศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะภยั เขต 5 นครราชสีมา   

4. วันท่ี 22 กรกฎาคม 2563 - 22 กันยายน 2563 คุณบุรงค์ แซ่ตัง้ ผู้จัดการโรงสีต้ังกิมหลี  
ได้อนุเคราะห์ใหเ้ทศบาลต าบลประโคนชัยใช้รถบรรทุกน้ าสูบน้ าจากสระน้ าในท่ีดินส่วนตัว เพื่อใช้เป็นน้ าดิบใน
การผลิตน้ าประปาให้บริการประชาชน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในอ าเภอประโคนชัย 9 แห่ง ให้ความ
อนุเคราะห์รถบรรทุกน้ าพร้อมเจ้าหน้าท่ีร่วมด าเนินการในครั้งนี้  ได้แก่  

1) เทศบาลต าบลโคกม้า   2) เทศบาลต าบลเขาคอก 
3) องค์การบริหารส่วนต าบลประโคนชัย 4) องค์การบริหารส่วนต าบลไพศาล

 5) องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก 6) องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
7) องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ 8) องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตมู 
9) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  
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  5. วันท่ี 21 สิงหาคม 2563 เทศบาลต าบลประโคนชัยด าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลบ่อแรก 
ณ บริเวณโรงเรียนเทศบาลต าบลประโคนชัย เพื่อน าน้ าไปผลิตน้ าประปาให้บริการประชาชน และบรรเทาความ
เดือดร้อนในช่วงวิกฤติภัยแล้งของต าบลประโคนชัย ซึ่งเทศบาลต าบลประโคนชัยได้รับใบอนุญาตให้ขุดเจาะบ่อ
บาดาลจากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 3 บ่อ 

6. วันท่ี 7 สิงหาคม 2563 กองช่างจัดประชุมประชาคมเพื่อขอมติในการย้ายศาลตาปรึก
บริเวณข้างอุทยานน้ าหนองระแซซัน เนื่องจากบริเวณดังกล่าวอยู่ในพื้นท่ีของโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร 
คสล. พร้อมติดต้ังโคมไฟฟ้าแสงสว่างถนนรอบหนองระแซซัน จากศาลตาปรึกถึงสามแยกตัดกับถนนชีวสุทโธ  
ซึ่งมติท่ีประชุมเห็นชอบใหม้ีการย้ายศาลในบริเวณพื้นท่ีดังกล่าวได้ 

7. วันท่ี 12 กันยายน 2563 เทศบาลต าบลประโคนชัย ร่วมกับก านัน , ผู้ใหญ่บ้าน ต าบล
ประโคนชัยและต าบลปังกู จัดประชุมประชาคมเพื่อขอรับความเห็นชอบจากชาวบ้านต าบลปังกู ในการเปิด
เส้นทางน้ าธรรมชาติใหไ้หลเข้าสู่ต าบลประโคนชัยและผันเข้าสู่อ่างเก็บน้ าสนามบินประโคนชัย ซึ่งมติท่ีประชุม
เห็นชอบให้เปิดเส้นทางน้ าได้ ท้ังนี้ พนักงานเทศบาลต าบลประโคนชัยได้ลงพื้นท่ีร่วมมือกันบรรจุทรายใส่ถุง 
เพื่อใช้ปิดเส้นทางน้ าแล้วให้ไหลเข้าสู่ต าบลประโคนชัย 
 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  1. เทศบาลต าบลประโคนชัย จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกับเทศบาลต าบลโคกม้า เทศบาล
ต าบลเขาคอก เทศบาลต าบลพลับพลาชัย องค์การบริหารส่วนต าบลประโคนชัย องค์การบริหารส่วนต าบล
ตะโกตาพิ และองค์การบริหารส่วนต าบลปังกู ในการจ้างเหมาไถฝังกลบขยะมูลฝอยบริเวณท่ีท้ิงขยะท่ี
สาธารณะประโยชน์โคกกรวด ต าบลปังกู  ซึ่งได้ด าเนินการจ้างเหมาไถฝังกลบไปแล้ว ดังนี้  
   ครั้งท่ี ๑  วันท่ี 8 - 16 พ.ย. 2562   งบประมาณ  63,200.- บาท 
   ครั้งท่ี ๒  วันท่ี 27 ก.พ. - 6 มี.ค. 2563 งบประมาณ  63,800.- บาท 
   ครั้งท่ี 3  วันท่ี 29 เม.ย. - 8 พ.ค. 2563 งบประมาณ  66,000.- บาท 
   ครั้งท่ี 4  วันท่ี 4 - 13 มิ.ย. 2563  งบประมาณ  68,000.- บาท 
   ครั้งท่ี 5  วันท่ี 10 - 18 ก.ค. 2563   งบประมาณ  64,700.- บาท 
   ครั้งท่ี 6  วันท่ี 15 - 24 ส.ค. 2563   งบประมาณ  64,500.- บาท 
  2. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม จัดท าโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เพื่อ
สร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลส่ิงแวดล้อมและลดปริมาณขยะในชุมชน รวมท้ังเพิ่มรายได้
ให้แก่ครอบครัว มีชุมชนท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ชุมชนวัดแจ้งคุ้มสายัณห์ และชุมชนวัดโคนคุ้มอ าปึล 
ชุมชนหนองกกใต้ ชุมชนวัดโคนคุ้มระเนียด ชุมชนวัดโพธิ์ และชุมชนศูนย์การค้า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
มีปริมาณขยะท่ีชุมชนรับซื้อในแต่ละเดือน  ดังนี้  

 เดือน ปริมาณขยะ (กก.) เดือน ปริมาณขยะ (กก.) 
ต.ค. ๒๕62 3,686.90 เม.ย. ๒๕63 - 
พ.ย. ๒๕62 - พ.ค. ๒๕63 - 
ธ.ค. ๒๕62 - มิ.ย. ๒๕63 - 
ม.ค. ๒๕๖3 3,669.60 ก.ค. ๒๕๖3 - 
ก.พ. ๒๕๖3 - ส.ค. ๒๕๖3 2,880.30 
มี.ค. ๒๕๖3 1,048.10 ก.ย. ๒๕๖3 1,241.20 
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3. วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลต าบลประโคนชัยได้รับประกาศเกียรติคุณองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด (EHA1002) และการจัดการมูลฝอยท่ีเป็นพิษ 
(EHA 4003)  จากกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  ในงาน EHA Forum 2019 : Green for All  

4. วันท่ี 2 ธันวาคม 2562 เทศบาลต าบลประโคนชัยจัดประชุมประชาคมเพื่อขอก าหนด
โซนลักษณะการใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์เป็นประเภทสงวนไว้เพื่อสร้างสถานท่ีราชการ และขอถอนสภาพ
ท่ีดินสาธารณประโยชน์แปลงหนองระแซซัน ท่ีหลวงเลขท่ี บร 5.03 เนื้อท่ี 66 ไร่ 1 งาน 33 ตารางวา เพื่อ
ขอรับงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานน้ าหนองระแซซัน ซึ่งท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบและใหเ้ทศบาลต าบลประโคนชัยด าเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป 
  5. วันท่ี 23 ธันวาคม 2562 คณะจากเทศบาลต าบลสันผักหวาน อ าเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่ ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชน โดยมีนางสอางค์ หงษ์อินทร์ ตัวแทนกลุ่มรับซื้อขยะ
เป็นตัวแทนน าเสนอการด าเนินการของกลุ่มรับซื้อขยะ ณ หอ้งประชุมลีลาวด ีเทศบาลต าบลประโคนชัย 

6. วันท่ี 15 มกราคม 2563 เทศบาลต าบลประโคนชัยร่วมกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ และพัฒนาการอ าเภอประโคนชัย รณรงค์ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและ
ผู้บริโภคบริเวณตลาดถนนคนเดินเซราะตลุง และตลาดสดเทศบาลต าบลประโคนชัยในการลดงดใช้ถุงพลาสติก 
และกล่องโฟม 
  7. วันท่ี 6 พฤษภาคม 2563 กองช่างจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ช่ือ "ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อเเผ่นดิน" ณ ท่ีสาธารณประโยชน์
หนองโบสถ ์

8. เทศบาลต าบลประโคนชัย ร่วมกับโรงพยาบาลประโคนชัย ปศุสัตว์อ าเภอประโคนชัย ให้
การส่งเสริมวัดกลางและวัดจ าปาเข้ารับการประเมินตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการส่ิงแวดล้อมในวัด
จังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปี 2563 ของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ ท่ีร่วมกับกรม
ส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้วัด
มีส่ิงแวดล้อมท่ีดีเหมาะกับการประกอบศาสนกิจ เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นต้นแบบด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม
ให้แก่ชุมชน ผลการประเมิน วัดกลางผ่านการประเมินในระดับ “ดีเยี่ยม” และวัดจ าปาผ่านการประเมินใน
ระดับ “ดีมาก” 
  9. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม สมัครเข้ารับการตรวจประเมนิเมืองส่ิงแวดล้อมยั่งยืนระดับ  
พื้นท่ี ประจ าปี 2563 ของส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 11 (นครราชสีมา) ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม ซึ่งพิจารณาคัดเลือกผลงานด้านเอกสารตามองค์ประกอบเมืองส่ิงแวดล้อมยั่งยืน 4 ด้าน ได้แก่ 
เมืองอยู่ดี คนมีสุข ส่ิงแวดล้อมยั่งยืน และเทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการท่ีดี ผลการประเมิน
เทศบาลต าบลประโคนชัยอยู่ในระดับ “ดีเย่ียม” จากเดิมท่ีอยู่ในระดับ "ดีมาก"  
  10. วันท่ี 23 กันยายน 2563 เทศบาลต าบลประโคนชัย โรงพยาบาลประโคนชัย และ   
อสม. ร่วมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส. ท่ีทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ณ วัดกลาง
และวัดจ าปา เพื่อขับเคล่ือนตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธ ศาสนา ด้านสาธารณูปการของมหา
เถรสมาคมและเพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืนน าไปสู่สังคมท่ีดี 
 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
1. กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลประโคนชัย มีรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖3  ดังนี้ 
   - คงเหลือจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62     88,378.66  บาท  
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   - งบจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 406,125.-  บาท 
   - งบจากเทศบาลต าบลประโคนชัย  240,000.-  บาท 
   - ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร       895.45  บาท 
   - เงินบริจาค     1,000.-  บาท 
   รวมเป็นเงินท้ังส้ิน     648,020.45  บาท  
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลประโคนชัยได้น าเงินไปด าเนินโครงการ/กิจกรรม

ต่างๆ ดังนี้ 
ล าดับ 

ท่ี 
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

อนุมัติ 
เบิกจ่าย ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ประเภทท่ี ๑  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบรกิารสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุข 
ในพื้นท่ี 

๑. โครงการเยีย่มบ้านแม่และเด็กแรกเกดิ 11,5๕๐.- 10,95๐.- ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ 
2. โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและ

พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน 
55,100.- 45,960.- ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ 

3. โครงการคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิต 
สูง ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ 
และหลอดเลือด 

21,950.- 726.- ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ 

4. โครงการเย่ียมบ้านผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง 
ในชุมชน 

9,650.- 9,650.- ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการ
ดูแลผู้พิการ ผูสู้งอายุ และผู้ป่วยติดเตียง 

10,200.- 9,000.- รพ.ประโคนชัย 

รวมประเภทที่ 1 108,450.- 76,286.-  
ประเภทที่ ๒  สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอืน่ในพื้นท่ี 

1. โครงการสุขภาพดีด้วยแอโรบิค 
(หนองระแซซัน) 

47,4๐๐.- 38,8๐๐.- ชมรมแอโรบิคเทศบาล
ต าบลประโคนชัย 

2. โครงการส่งเสรมิการออกก าลังกายด้วย 
แอโรบิค (แสงสมชัย) 

47,400.- 34,250.- คณะกรรมการชุมชน
อ านวยกิจ 

3. โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน 20,800.- 20,800.- อสม.ทต.ประโคนชัย 
4. โครงการคัดแยกขยะในชุมชน 13,000.- 13,000.- อสม.ทต.ประโคนชัย 
5. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง 

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

6. โครงการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ สามเณร 
โดยทีมอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจ าวัด 

11,700.- 11,700.- อสม.ทต.ประโคนชัย 

7. โครงการขยบักายสบายชีวีกับ TO BE 
Exercise 

34,000.- 34,000.- รร.ประโคนชัยพิทยาคม 

8. โครงการเรียนรูก้ารป้องกันกลุ่มเสี่ยงในเร่ือง
เพศสัมพันธ์ 

6,100.- 6,100.- รร.ประโคนชัยพิทยาคม 

9. โครงการอบรมโยคะเพื่อสุขภาพ ครั้งท่ี ๒ 29,400.- 29,400.- เทศบาลต าบลประโคนชัย 
 รวมประเภทท่ี 2 230,250.- 208,500.-  
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ล าดับ 
ท่ี 

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
อนุมัติ 

เบกิจ่าย ผูรั้บผิดชอบโครงการ 

ประเภทที่ ๓  สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
 รวมประเภทที่ 3 - -  

ประเภทที่ ๔  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุน 
1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน 45,000.- 42,450.- คณะอนุกรรมการกองทุน 
2. โครงการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุน 64,975.- 41,781.- คณะอนุกรรมการกองทุน 
3. โครงการจัดท าแผนงานโครงการกองทุน

หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลประโคนชัย 
5,4๐๐.- 2,560.- คณะอนุกรรมการกองทุน 

รวมประเภทที่ 4 115,375.- 86,791.-  
ประเภทท่ี ๕  สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นท่ี 

1. โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

100,000.- 93,300.- คณะกรรมการกองทุน 

รวมประเภทที่ 5 100,000.- 93,300.-  
รวมทัง้สิ้น 554,075.- 464,877.-  

 
2. ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลประโคนชัยจัดท าโครงการ "เปล่ียนขยะเป็นบุญสร้าง

คุณค่าให้กับโลก" โดยใหร้้านค้าและประชาชนท่ีสนใจน าหลอดดูดท่ีใช้และท าความสะอาดแล้วมาท าหมอนและ
ท่ีนอน  เพื่อมอบแกผู้่ป่วยติดเตียงท่ีอาจมีแผลกดทับหรือผู้สูงอายุท่ียากไร้ในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ 

3. วันท่ี 18 ธันวาคม 2562 คณะจากเทศบาลนครล าปาง ศึกษาดูงานการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาวในชุมชน  พร้อมท้ังแลกเปล่ียนเรียนรู้และลงศึกษาพื้นท่ีในชุมชนวัดแจ้งคุ้มสายัณห ์

4. วันท่ี 26 ธันวาคม 2562 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลประโคนชัยร่วมตรวจ
สุขภาพร่างกายข้าราชการต ารวจ  จ านวน  148  นาย  ณ อุทยานน้ าหนองระแซซัน 

5. วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2563 กองวิชาการและแผนงานจัดประชุมประชาคมเพื่อขอมติใน
การตราเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ พ.ศ. 2563 มติท่ีประชุมเห็นชอบให้
เทศบาลต าบลประโคนชัยตราเป็นเทศบัญญัติได้   

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

   ช่วงท่ี 1  วันท่ี ๑6 - ๒0 ธันวาคม ๒๕62    ช่วงท่ี 2  วันท่ี ๒3 - 27 มีนาคม ๒๕๖3 
   ช่วงท่ี 3  วันท่ี 22 - 26 มิถุนายน 2563    ช่วงท่ี 4  วันท่ี 21 - 25 กันยายน 2563 
7. คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    

งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ส าหรับเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าหน้ากาก
อนามัยในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) จ านวน 39,321.- บาท ให้เทศบาล
ต าบลประโคนชัยจัดท าหน้ากาก จ านวน 8,738 ช้ิน โดยด าเนินการขับเคล่ือนในช่ือ “โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดท าหน้ากากอนามัย
เพื่อการป้องกันตนเอง” 

8. สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยมอบเครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมคู่มือวิธีการใช้ 
ให้กับเทศบาลในจังหวัดบุรีรัมย์ 50 แหง่ๆ ละ 2 เครื่อง เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองประชาชนในพื้นท่ี 
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9. วันท่ี 10 มีนาคม 2563 งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลประโคนชัยจัดอบรม
ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และฝึกการจัดท าหน้ากากอนามัยให้แก่
บุคลากรในสังกัดเทศบาล ผู้น าชุมชน อสม. และเมื่อตัดเย็บเสร็จได้มอบให้ อสม. น าไปแจกจ่ายกับประชาชน
ทุกครัวเรือน โดยเน้นกลุ่มเส่ียงหรือกลุ่มท่ีต้องไปตรวจรักษาท่ีโรงพยาบาลหรือประชาชนท่ียังไม่สามารถจัดหา
เองได้ 

10. หอสมุดเทศบาลต าบลประโคนชัย (ช้ัน 4) ใช้เป็นสถานท่ีกักตัวผู้เดินทางมาจากต่าง 
จังหวัดท่ีเข้ามาในเขตเทศบาลต าบลประโคนชัย ต้ังแต่วันท่ี 3 - 24 พ.ค. 2563 มีประชาชนเข้ากักตัว จ านวน 
12 คน จะได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ประเมินสุขภาพจิต และสุขภาพกาย โดยพยาบาลวิชาชีพจาก
ศูนย์บริการสาธารณสุขพร้อมด้วย อสม. มี อปพร. จัดเวรดูแลความปลอดภัยกลางวันและกลางคืน มีการท า
ความสะอาดฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือสถานท่ีกักตัวเป็นประจ า และเมื่อกักตัวครบก าหนด 14 วัน จะได้รับหนังสือ
รับรองจากศูนย์ (Provincial Quarantine) ไว้เป็นหลักฐาน พร้อมติดสติกเกอร์ท่ีบัตรประจ าตัวประชาชนเพื่อ
เป็นเครื่องหมายการปลอดเช้ือ COVID-19  

11. โรงเรียนเทศบาลต าบลประโคนชัย เตรียมความพร้อมส าหรับการเปิดภาคเรียนในวันท่ี  
1 กรกฎาคม 2563  ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยด าเนินการ 6 แนวทาง ประกอบด้วย  

1. มีมาตรการคัดกรอง เช่น วัดไข้ก่อนเข้าโรงเรียน ผู้ปกครองร่วมให้ประวัติหากมี
ความเส่ียง หากเด็กมีอาการไขไ้ม่สบายต้องหยุดเรียนทันทีและแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ี  

2. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโรงเรียน  
3. จัดจุดล้างมือดว้ยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ  
4. เว้นระยะห่างในห้องเรียน เน้นจัดการเรียนการสอนให้เป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน ให้มี

กิจกรรมท าในกลุ่มเดียวกันตลอดท้ังวัน  
5. เน้นการท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสต่างๆ ท่ีใช้ร่วมกัน อาทิ สนามเด็กเล่น ห้องน้ า 

ลูกบิดประตู ร่วมกับการจัดกลุ่มสลับกันใช้งานเพื่อช่วยลดการสัมผัสร่วมกันจ านวนมาก  
6. ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมท่ีเกิดการรวมกลุ่มของเด็ก 

  12. วันท่ี 20 สิงหาคม 2563 เทศบาลต าบลประโคนชัยร่วมกับโรงพยาบาลประโคนชัย ลง
พื้นท่ีตรวจสอบร้านอาหารตามโครงการยกระดับการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการอนามัย
ส่ิงแวดล้อม เพื่อปอ้งกันการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นการขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานและการเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงพยาบาลท่ัวประเทศ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันปัจจัยเส่ียงด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม และยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ 
เพื่อความปลอดภัย ลดความเส่ียงจาการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และสร้างความเช่ือมั่น
ให้แก่ผู้บริโภค 

13. เทศบาลต าบลประโคนชัยด าเนินการขับเคล่ือนเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการ
แพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ดังนี้ 

1) จัดเตรียมเจลล้างมือพรอ้มเจ้าหน้าท่ีตรวจคัดกรอง พร้อมจัดเก้าอี้พักคอยโดยเว้น
ระยะห่างส าหรับประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ และปรับปรุงประตูเข้าออกส านักงานเทศบาลต าบลประโคนชัย
เป็นประตูเปิดปิดอัตโนมัต ิ

2) กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลประโคนชัยสนับสนุนงบประมาณให้
ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ จัดหาเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้มอบให้ อสม. ใช้ตรวจประชาชนกลุ่มเส่ียงในชุมชน และ
เจ้าหน้าท่ีเทศกิจใช้ตรวจประชาชนก่อนเข้าไปซื้อสินค้าในตลาดสด 
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3) ติดป้ายแนะน าการปฏิบัติตนส าหรับผู้ออกก าลังกายท่ีอทุยานน้ าหนองระแซซัน 
4) มอบหน้ากากพลาสติก (Face shield) ให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติหน้าท่ีคัดกรอง

ประชาชนบริเวณส่ีแยกสัญญาณไฟจราจร  และมอบใหเ้จ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลประโคนชัยใช้ในการปฏิบัติงาน 
5) มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาล ดังนี้   

-งดเก็บค่าเช่าแผงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 
-งดเก็บค่าวางของขายตลาดเช้าบริเวณคิวรถเล็ก ถนนนิกรกิจ และถนนเลิศ

รักษา เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 
-ลดค่าเช่าห้องน้ าสาธารณะเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 จาก 

เดือนละ 20,500 บาท เหลือเดือนละ 10,200 บาท   
6) ก าหนดจุดต้ังถังขยะในชุมชนและสถานท่ีต่างๆ 20 จุด ส าหรับให้ประชาชนน า

หน้ากากอนามัยท่ีใช้แล้วมาท้ิง 
7) ร่วมจดัระเบียบและคัดกรองประชาชนเข้ารับอาหารพร้อมเครื่องด่ืมจากผู้ท่ีน ามา

แจกต้ังแต่วันท่ี 20 เมษายน 2563 - 5 พฤษภาคม 2563  ณ หนา้ส านักงานท่ีดินประโคนชัย(เก่า) 
8) ร่วมตรวจคัดกรองผู้โดยสารบริเวณจุดตรวจคัดกรองสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอ

ประโคนชัย 
   9) ล้างถนนนิกรกิจและถนนเลิศรักษาด้วยน้ ายาฆ่าเช้ือทุกวันพุธ และฉีดพ่นน้ ายา 
ฆ่าเช้ือในวันจันทร์และวันศุกร์  หลังจากท่ีผู้ประกอบการบริเวณตลาดเช้าเกบ็สินค้าเป็นทีเ่รียบร้อย 

10) มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและจุดบริการล้างมือบริเวณตลาดสดเทศบาล 
ตลาดไนท์ประโคนชัย ให้ประชาชนได้ท าความสะอาดท้ังก่อนเข้าและหลังออกจากตลาด รวมถึงขอความ
ร่วมมือผู้ประกอบการและประชาชนท่ีจะเข้าตลาดให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง 

11) ออกตรวจให้ค าแนะน าการปฏิบัติตนตามมาตรการ BURIRAM HEALTHY 
"มาตรการเปิดบ้าน ปิดเมือง" แก่ร้านอาหาร ผู้ประกอบการจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ ตลาดสด
เทศบาล และตลาดไนท์ประโคนชัย ท่ีเริ่มใช้วันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 โดยให้ติดต้ังแผ่นใสกั้นระหว่างผู้ขาย
และผู้ซื้อเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค 

12) ต้ังตู้ปนัสุขไว้หน้าส านักงานเทศบาลต าบลประโคนชัยให้ประชาชนได้น าอาหาร 
แห้งหรือส่ิงของจ าเป็นมาร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19  

 13) ให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และคนยากจน ท่ีได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด-19 ท่ีไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ ยื่นค าขอรับการช่วยเหลือจากเทศบาล
ต าบลประโคนชัย  โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการฯ ช่วยพิจารณากล่ันกรอง 

 14) ให้ผู้ประกอบการร้านอาหารยื่นขอใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองในการเปิด
บริการร้านอาหาร ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุญาตตามมาตรการ "BURIRAM HEALTHY FOOD" 
โดยมีคณะกรรมการฯ ลงพื้นท่ีตรวจสอบพร้อมติดสติกเกอรแ์สดงเครื่องหมายการปลอดเช้ือ COVID-19 ให้กับ
ร้านท่ีผ่านหลักเกณฑ์และผ่านการตรวจหาเช้ือจากโรงพยาบาลบุรีรัมย์ท่ีมีผลยืนยันว่า ไม่พบสารพันธุกรรม
ดังกล่าว และมอบอุปกรณ์กั้นส าหรับลูกค้านั่งทานท่ีร้านให้กับผู้ประกอบการได้น าไปใช้ โดยสามารถประดิษฐ์
ขึน้มาใช้ตามตัวอย่างท่ีได้รับไป   
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14. ตลาดสดเทศบาลต าบลประโคนชัยเป็น 1 ใน 5 แห่ง ตลาดสดติดดาว ปี 2561 ของ
จังหวัดบุรีรัมย์ ท่ียังรักษาคุณภาพตามเกณฑ์ท้ัง 4 ด้าน และผ่านการประเมินได้รับรางวัล "ตลาดสดติดดาว" อีก
ในปี 2562 จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ตามโครงการส่งเสริมตลาดสดติดดาวเพื่อรองรับการค้า
ยุคใหม ่

 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
วันท่ี 18 สิงหาคม 2563 เทศบาลต าบลประโคนชัย เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลประโคนชัย และ

ผู้ประกอบการกุ้งจ่อม ร่วมประชุมในเวทีถอดบทเรียนภูมิปัญญากุ้งจ่อม พร้อมท้ังลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลและบันทึก
วีดิทัศน์กระบวนการผลิต โดย รองศาตราจารย์สมบัติ ประจญศานต์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นผู้
จัดเก็บข้อมูล ซึ่งกุ้งจ่อมประโคนชัยได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็น "มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม" จาก
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
1. เดือนพฤศจิกายน ๒๕62 กองสวัสดิการสังคมรับลงทะเบียนผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปี

บริบูรณ์ ท่ียังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุท่ีจะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ในปี
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 นับจนถึงวันท่ี 1 กันยายน ๒๕๖4 (เกิดก่อนวันท่ี 2 กันยายน ๒๕๐4) ตาม
โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แกผู้่สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 มีผู้สูงอายุมาลงทะเบียน จ านวน
ท้ังส้ิน 92 คน  แยกเป็น  อายุ ๖๐ ปี จ านวน 88 คน  อายุ ๗๐ ปี จ านวน 3 คน  อายุ 8๐ ปี จ านวน 1 คน 

2. กองสวัสดิการสังคม ได้น าเงินของกลุ่มฌาปนกิจกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อนเทศบาลต าบล 
ประโคนชัย มอบใหแ้กค่รอบครัวของสมาชิกท่ีเสียชีวิตไปใช้ในการจัดการศพ จ านวน 44 ศพ โดยเรียกเก็บเงิน
จากสมาชิกศพละ  ๒๐.- บาท  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ได้มอบเงินไปแล้ว ดังนี้ 

 

เดือน จ านวนศพ 
ของสมาชิก 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

เดือน จ านวนศพ 
ของสมาชิก 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ต.ค. ๒๕62 3 71,460.- เม.ย. 2563 6 143,440.- 
พ.ย. ๒๕62 5 121,860.- พ.ค. 2563 6 144,300.- 
ธ.ค. ๒๕62 3 72,760.- มิ.ย. 2563 1 23,980.- 
ม.ค. ๒๕๖3 3 72,580.- ก.ค. 2563 4 71,760.- 
ก.พ. ๒๕๖3 6 120,300.- ส.ค. 2563 4 95,380.- 
มี.ค. ๒๕๖3 2 47,980.- ก.ย. 2563 1 23,800.- 

 

ปัจจุบันมีสมาชิกรวมท้ังส้ิน 1,190 คน (ณ 30 กันยายน 2563) และเมื่อวันท่ี 21 
มกราคม 2563 กองสวัสดิการสังคมได้จัดพิธีท าบุญให้แก่สมาชิกกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อนเทศบาลต าบล     
ประโคนชัยท่ีล่วงลับไปแล้ว ณ วัดโพธิ์ อ าเภอประโคนชัย 

3. วันท่ี 13 สิงหาคม 2563 กองสวัสดิการสังคมร่วมกับปกครองอ าเภอประโคนชัย และ
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นท่ีติดตามผู้ป่วยในชุมชนให้ได้รับการดูแล
อย่างต่อเนื่อง พร้อมได้มอบเงินช่วยเหลือและส่ิงของเครื่องใช้ท่ีจ าเป็นเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
ผู้ป่วย 
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  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

1. วันท่ี 12 กรกฎาคม 2563 อ าเภอประโคนชัยจัดให้มีการออกเสียงเพื่อแสดงเจตนารมณ์
ในการยุบรวมองค์การบริหารส่วนต าบลประโคนชัยและเทศบาลต าบลประโคนชัย เพื่อยกฐานะเป็น “เทศบาล
เมืองประโคนชัย”  มีผลการออกเสียงดังนี้ 

เทศบาลต าบลประโคนชัย  แบ่งเป็น  7  หน่วยออกเสียง 
ผู้มีสิทธิออกเสียงในบัญชรีายช่ือ   7,389  คน    
ผู้มีสิทธิออกเสียงท่ีมาใช้สิทธิ   ๒,103  คน 

  เห็นด้วย     1,860  คน  ไม่เห็นด้วย     148  คน  บัตรเสีย  95  บัตร 
องค์การบริหารส่วนต าบลประโคนชัย  แบ่งเป็น  14  หน่วยออกเสียง 
ผู้มีสิทธิออกเสียงในบัญชีรายช่ือ   5,839  คน    
ผู้มีสิทธิออกเสียงท่ีมาใช้สิทธิ   ๒,282  คน 

  เห็นด้วย     1,948  คน  ไม่เห็นด้วย     227  คน  บัตรเสีย  107  บัตร 
  ส าหรับขัน้ตอนต่อไปจะเข้าสู่กระบวนการจัดท าเอกสารเพื่อเสนอขอความเหน็ชอบ 

2. การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assess 
ment : LPA) ประจ าปี 2563 ในด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการ
บริหารงานการเงินและการคลัง ด้านการบริการสาธารณะ และด้านธรรมาภิบาล ตามแบบท่ีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นก าหนด  ผลการประเมินเทศบาลต าบลประโคนชัยได้คะแนนรวม 94.17%  

3. งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยัเทศบาลต าบลประโคนชัย ร่วมซ้อมแผนกับหน่วยงาน
ต่างๆ  เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์จริงท่ีอาจจะเกดิขึ้น ดังนี้ 

-วันท่ี 8 ตุลาคม 2562  ร่วมซ้อมแผนจ าลองสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเมืองตลุง  

-วันท่ี 15 ตุลาคม 2562  รว่มซอ้มแผนจ าลองสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ส านักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอประโคนชัย  

4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เป็นวิทยากรใหก้บัหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 
- วันท่ี 24 ตุลาคม 2562  การป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยให้กับนักศึกษาวิชา

ทหาร ณ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 
- วันท่ี 23 สิงหาคม 2563  การป้องกันและระงับอัคคีภัยตามโครงการฝึกอบรม   

จิตอาสา การเฝ้าตรวจเตือนและเตรียมความพร้อมการรองรับเหตุภัยพิบัติของต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ณ 
สถานีต ารวจภูธรประโคนชัย 

- วนัท่ี 23 กันยายน 2563 การซ้อมแผนอัคคีภัยและความปลอดภัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลโคกย่าง 

5. วันท่ี 13 มีนาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกตรวจสอบถังเคมี
ดับเพลิงท่ีติดต้ังในชุมชนให้พร้อมใช้งานตามแผนการตรวจสอบ และประชาชนสามารถระงับเหตุเพลิงไหม้
เบ้ืองต้นก่อนเจ้าหน้าท่ีมาถึงสถานท่ีเกิดเหตุ 
  6. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลประโคนชัย ออกระงับเหตุเพลิงไหม้ดังนี้ 

-วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2563  ร่วมระงับเหตุไฟลามทุ่งบริเวณหลังวัดชัยมงคล 
   -วันท่ี 18 มีนาคม 2563  ระงับเหตุเพลิงไหม้รถเทรลเลอร์บริเวณสถานีบริการ
น้ ามันบางจาก ทางไปอ าเภอนางรอง  
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-วันท่ี 29 มีนาคม 2563  รว่มระงับเหตุเพลิงไหมเ้รือนจ าจังหวัดบุรีรัมย์ 
   -วันท่ี 30 มีนาคม 2563  ระงับเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บมะพร้าวหลังโบสถ์คริสต์ 

 -วันท่ี 2 พฤษภาคม 2563 ร่วมระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านประชาชนท่ีบ้านโคกสะอาด  
ต าบลปังกู  

-วันท่ี 22 กันยายน 2563 ร่วมระงับเหตุเพลิงไหม้โรงงานยางพารา บริษัท นอร์ทอีส 
รับเบอร์ จ ากัด (มหาชน) 

7. วันท่ี 25 กันยายน 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลประโคนชัย 
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลประโคนชัย และเทศบาลต าบลโคกม้า ติดต้ังเครื่องสูบน้ าเพื่อระบายน้ าจาก
พื้นท่ีฝ่ังทิศตะวันตกของถนนทางหลวง 2445 ซึ่งไหลเข้าท่วมพื้นท่ีทางการเกษตรและบ้านเรือนประชาชนท่ี
เป็นพื้นท่ีคาบเกี่ยวของท้ังสามท้องถิ่น  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนใหเ้ข้าสู่สภาวะปกติ 

8. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  มีประชาชนมาติดต่องานทะเบียนราษฎรเทศบาลต าบล
ประโคนชัย  ดังนี้ 
 

เดือน แจง้ 
เกิด 

แจ้ง 
ตาย 

แจ้ง 
 ย้ายเข้า 

แจ้ง 
ยา้ยออก 

แก้ไขรายการ 
บุคคล 

ขอ 
 เลขที่บ้าน 

ต.ค. 62 45 11 19 51 15 1 
พ.ย. 62 61 12 31 69 8 3 
ธ.ค. 62 82 16 40 98 6 1 
ม.ค. ๖3 86 15 33 98 9 1 
ก.พ. ๖3 48 8 28 56 6 - 
มี.ค. ๖3 57 17 23 62 14 - 
เม.ย. 63 63 6 18 68 10 3 
พ.ค. 63 64 17 37 69 10 - 
มิ.ย. 63 67 11 40 83 14 3 
ก.ค. 63 60 10 39 72 7 4 
ส.ค. 63 71 15 26 76 21 1 
ก.ย. 63 104 7 18 110 12 1 

รวม 808 145 352 814 132 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  3 
การประเมนิความพงึพอใจต่อผลการด าเนนิงาน  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

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

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

กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ส่วนราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ โรงเรียน คณะกรรมการชุมชน อสม. 
และประชาชนในเขตเทศบาลต าบลประโคนชัย  จ านวน  ๑,๐๐๐  คน  (ได้รับแบบประเมินกลับ  655  คน)  
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลประโคนชัย 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ใช้วิธีการทอดแบบสอบถาม ตามแบบประเมินของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่  แล้วให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผลแผนพัฒนา 
การรายงานจะใช้แบบท่ี ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยใช้

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

การวิเคราะห์ข้อมูล 
๑. การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ 

โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติเชิงพรรณนา  ได้แก่  ความถ่ี (f)  และร้อยละ (%) 
  ๒. การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินท่ีมีต่อการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลประโคนชัย ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 แยกเป็น ๗ ยุทธศาสตร์ ๙ ประเด็น โดยใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูล 
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การตีความหมายของข้อมูล 

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

 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป  แสดงเป็นค่าร้อยละของผู้ตอบแบบประเมนิ 

 

ตารางที่ ๑  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 252 38.47 
หญิง 403 61.53 
รวม 65๕ ๑๐๐ 

 

  จากตารางท่ี ๑  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 403 คน คิดเป็นร้อยละ    
61.53  เป็นเพศชาย จ านวน  252  คน  คิดเป็นร้อยละ 38.47 
 

ตารางที่ ๒  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ 
อาย ุ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า ๒๐ ปี 93 14.20 
๒๐ - ๓๐ ปี 68 10.38 
๓๑ - ๔๐ ปี 122 18.62 
๔๑ - ๕๐ ปี 115 17.56 
๕๑ - ๖๐ ปี 146 22.29 

มากกว่า  ๖๐  ปี 111 16.95 
รวม 655 ๑๐๐ 

 

  จากตารางท่ี ๒  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ ๕๑ - ๖๐ ปี จ านวน ๑46 คน คิดเป็น
ร้อยละ ๒2.29 , รองลงมามีอายุ อายุ ๓๑ - ๔๐ ปี จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ ๑8.62 , อายุ 4๑ - 5๐ 
ปี จ านวน ๑15 คน คิดเป็นร้อยละ 17.56 , อายุมากว่า 60 ปี จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 16.95 , 
อายุต่ ากว่า ๒๐ ปี จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 14.20 และอายุ ๒๐ - ๓๐ ปี จ านวน 68 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 10.38 ตามล าดับ 

 
 
 
 



-64- 
 

ตารางที ่๓  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการศึกษา 
การศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ระดับประถมศึกษา 158 24.12 
ระดับมธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 218 33.28 
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 54 8.24 

ระดับปริญญาตร ี 185 28.24 
ระดับสูงกว่าปริญญาตร ี 37 5.65 

อื่นๆ (ไม่ได้เรียน) 3 0.46 
รวม 65๕ ๑๐๐ 

 

  จากตารางท่ี ๓  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
จ านวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 33.28 รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๑85 คน คิดเป็น   
ร้อยละ 28.24 , ระดับประถมศึกษา จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 24.12 , ระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 8.24 , ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.65  และอื่นๆ (ไม่ได้เรียน)  จ านวน 3 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.46 ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี ๔  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอาชีพหลัก 
อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
รับราชการ   159 24.27 

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 20 3.05 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 128 19.54 

รับจ้าง 138 21.07 
นักเรียน/นักศึกษา 99 15.11 

เกษตรกร 78 11.93 
อื่นๆ (แม่บ้าน/ข้าราชการบ านาญ) 33 5.03 

รวม 65๕ ๑๐๐ 
 

  จากตารางท่ี ๔  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ จ านวน ๑59 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.27 , รองลงมามีอาชีพรับจ้าง จ านวน ๑38 คน คิดเป็นร้อยละ 21.07 , อาชีพค้าขาย/ธุรกิจ
ส่วนตัว จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ ๑9.54 , นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.11 , อาชีพเกษตรกร จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 11.93 , อื่นๆ (แม่บ้าน/ขา้ราชการบ านาญ) จ านวน 
33 คน คิดเป็นร้อยละ 5.03  และอาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 3.05 ตามล าดับ 
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ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เทศบาลต าบลประโคนชัย 
๒. วัน / เดือน / ปี ท่ีรายงาน    30  ตุลาคม  ๒๕๖3 
ส่วนที ่๒  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  พ.ศ.  ๒๕๖3 
๓. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการท่ีได้ปฏิบัติ (ตารางท่ี ๑) 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่ 
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

๑) ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน่ 
การกีฬาและนันทนาการ 

29 28 

๒) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 19 12 
๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 8 3 
๔) ด้านสาธารณสุข 9 7 
๕) ด้านเศรษฐกิจ 4 3 
๖) ด้านสังคม 13 12 
๗) ด้านการเมืองการบริหาร 21 18 
ครุภัณฑ์ 28 18 

รวม 131 101 
 

  เมื่อเปรียบเทียบจ านวนโครงการท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (รวมฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง) กับโครงการท่ีปฏิบัติจริงแล้ว 
ปรากฏว่าเทศบาลต าบลประโคนชัยสามารถด าเนินการได้ร้อยละ 77.10 สาเหตุท่ีจ านวนโครงการท่ีปฏิบัติจริง
น้อยกว่าจ านวนโครงการท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เนื่องจาก
งบประมาณของเทศบาลต าบลประโคนชัยมีจ ากัดจึงไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนฯ ท่ีก าหนด 
 

ส่วนที ่๓  ผลการด าเนินงาน 
๔. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในภาพรวม (ตารางท่ี ๒) 

 
ประเดน็ 

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

๑) มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม
ในโครงการ/กิจกรรม 

210 32.06 434 66.26 11 1.68 

๒) มกีารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

203 30.99 439 67.02 13 1.99 

๓) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดง
ความคิดเหน็ในโครงการ/กิจกรรม 

179 27.33 452 69.01 24 3.66 

 

แบบที่ ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์
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ประเด็น 

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

๔) มกีารรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ 

172 26.26 464 70.84 19 2.90 

๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

162 24.73 457 69.77 36 5.50 

๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

170 25.95 456 69.62 29 4.43 

๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไป 
สู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

179 27.33 432 65.95 44 6.72 

๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 

184 28.09 418 63.82 53 8.09 

๙) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

196 29.92 434 66.26 25 3.82 

รวมเฉลี่ย 184 28.09 442 67.48 29 4.43 
 

  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม ซึ่งได้จากการใช้แบบท่ี ๓/๒ 
สอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง จากผลการส ารวจ สัดส่วนของประชาชนท่ีพอใจมาก จ านวน 
184 คน คิดเป็นร้อยละ 28.09 , พอใจ จ านวน 442 คน คิดเป็นร้อยละ 67.48 และไม่พอใจ จ านวน 29 
คน คิดเป็นร้อยละ 4.43 แสดงว่าเทศบาลต าบลประโคนชัยด าเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดในระดับ
ปานกลาง 
 
๕. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  พิจารณาจากคะแนนความพึงพอใจท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนในเขต
เทศบาลโดยใช้แบบท่ี ๓/๓ แบบประเมินความพอใจผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วน
ยุทธศาสตร์ต่างๆ  ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตรส์รุปได้ดังนี้  

ตารางที ่๓  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ จ านวน ร้อยละ 

1) ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี   
ภูมปิัญญาท้องถิ่น การกีฬาและนนัทนาการ 

199 30.38 

2) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 56 8.55 
3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 61 9.31 
4) ด้านสาธารณสุข 150 22.91 
5) ด้านเศรษฐกิจ 80 12.21 
6) ด้านสังคม 87 13.28 
7) ด้านการเมืองการบริหาร 22 3.36 

รวม 655 ๑๐๐ 
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  จากตารางท่ี ๓ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การกีฬาและนันทนาการ จ านวน 199 คน คิด
เป็นร้อยละ 30.38 รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 22.91 ,    
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 13.28 , ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ จ านวน 80 คน คิด
เป็นร้อยละ 12.21 , ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.31 , ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 8.55 และยุทธศาสตร์ด้านการเมือง
การบริหาร  จ านวน 22 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.36 ตามล าดับ 
 

นอกจากนี้ หากให้คะแนนเต็มข้อละ ๑๐ คะแนน ประชาชนได้ให้คะแนนความพึงพอใจต่อผล
การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา  สรุปได้ดังนี้ 

 
                        จ านวนคน 

 
     ประเด็น 
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คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน 
๑) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรว่ม
ในโครงการ/กิจกรรม 

- - 2 4 4 51 59 104 225 114 92 

๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

- 3 4 1 5 42 70 128 171 146 85 

๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

- 2 4 5 9 48 75 134 188 114 76 

๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

- 1 3 4 7 47 78 140 165 130 80 

๕) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ 
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

- 3 4 4 8 59 68 149 183 102 75 

๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

- 1 3 9 6 54 68 116 199 112 87 

๗) ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไป 
สู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 

- 1 2 5 9 48 86 94 191 136 83 

๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชน 

- 5 1 7 5 57 82 113 182 122 81 

๙) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รบัจากการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

- 5 2 3 2 57 77 98 190 122 99 

 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  4 
ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 

 
ก. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย 

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย ได้เสนอ
ความเห็นไว้ดังนี้ 

1) การย้ายศาลตาปรึกออกจากท่ีต้ังเดิม เพื่อด าเนินโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร 
คสล. พร้อมติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนนรอบหนองระแซซัน จากศาลตาปรึกถึงสามแยกตัดกับถนนชีวสุทโธ  
อยากใหเ้ทศบาลต าบลประโคนชัยพิจารณาท าพิธีย้ายอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

2) ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล   
ประโคนชัยครั้งต่อไป อยากใหพ้ิจารณาจัดประชุมนอกห้องประชุมเทศบาลต าบลประโคนชัย เพื่อจะได้ติดตาม
โครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ 
 
ข. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย 

จากการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัยได้ให้ข้อคิดเห็นไว้ดังนี้ 

1) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง อยากให้เทศบาลต าบลประโคนชัยพิจารณา
ต้ังงบประมาณสนับสนุนแต่ละหมู่บ้าน ในการจัดท ากระทง ค่าแต่งตัวนางนพมาศ ค่าตกแต่งรถและขบวนแห่ 
ท้ังนี้ต้องไม่ขัดต่อระเบียบ และให้กองวิชาการและแผนงานด าเนินการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในแผน 
พัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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รายรับจริง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖3  (ณ  ๓0 กันยายน ๒๕๖3) 
เทศบาลต าบลประโคนชัย  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
หมวด จ านวนเงิน (บาท) 

หมวดภาษีอากร (ภาษีจัดเก็บเอง) 531,968.52 
๑. ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 64,040.80 
2. ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 9,936.- 
๓. ภาษีป้าย 457,991.72 
หมวดภาษีอากร (ภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให้) 38,667,505.11 
๑. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเล่ือน 367,559.16 
๒. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายท้องถิน่ (๑ ใน ๙) 3,746,846.82 
๓. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 25,575,356.- 
๔. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 67,376.98 
5. ภาษีสรรพสามิต 7,582,963.42 
6. ค่าภาคหลวงแร่ 83,656.97 
7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 67,602.76 
8. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน 

1,176,143.- 

หมวดค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต และค่าปรับ 715,951.- 
๑. ค่าธรรมเนียมเกีย่วกับใบอนุญาตการขายสุรา 9,942.50 
๒. ค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 394,130.- 
๓. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์ 6,300.- 
๔. ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 171,700.- 
๕. ค่าปรับการผิดสัญญา 67,780.- 
๖. ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมลูฝอย 5,000.- 
๗. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการท่ีเปน็อันตรายต่อสุขภาพ 20,040.- 
๘. ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายหรือสะสมอาหาร 1,050.- 
9. ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ เช่น เร่ขาย หรือ 
แผงลอย 

34,250.- 

10. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,888.50 
๑1. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 1,500.- 
๑2. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าปรบัอืน่ๆ นอกเหนือจากรายการ
ข้างต้น 

2,370.- 
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หมวด จ านวนเงิน (บาท) 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 3,604,180.96 
๑. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานท่ี 2,373,844.- 
๒. รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น 1,230,336.96 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 347,510.05 
1. ค่าขายแบบแปลน 178,000.- 
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น 169,510.05 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 46,576,026.- 
๑. เงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีและภารกิจ 
ถ่ายโอนเลือกท า 

11,137,115.- 

2. เงินอุดหนุนท่ัวไประบุวัตถุประสงค์ 35,438,911.- 
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 235,604.04 
๑. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ 196,283.04 
2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกระทรวงสาธารณสุข 39,321.- 

รวมทั้งสิ้น 90,678,745.68 
 

ยอดเงินกู้คงเหลือท้ังหมด  ณ วันส้ินเดือนกนัยายนของปีงบประมาณ   7,721,183.70  บาท 
ยอดเงินสะสม  ณ วันส้ินเดือนกันยายนของปีงบประมาณ  82,514,955.92  บาท 
ยอดเงินทุนส ารองสะสม  ณ วันส้ินเดือนกันยายนของปีงบประมาณ 41,354,287.92  บาท 
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รายจ่ายจริง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖3  (ณ  ๓0 กันยายน ๒๕๖3) 



เทศบาลต าบลประโคนชัย  อ าเภอประโคนชัย  จงัหวัดบุรีรัมย์ 
 

หมวด จ านวนเงิน (บาท) 
หมวดรายจา่ยงบกลาง 19,172,580.53 
๑. ค่าช าระหนี้เงินต้นและดอกเบ้ีย 2,077,207.41 
๒. รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน 405,786.- 
๓. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ (ก.บ.ท.) 991,140.- 
๔. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงนิทดแทน 350,596.- 
๕. เงินส ารองจ่าย 402,595.60 
๖. เบ้ียยังชีพ 14,712,000.- 
7. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 196,283.04 
8. เงินช่วยพิเศษ 27,000.- 
9. เงินช่วยค่าครองชีพ (ชคบ.) 9,972.48 
หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง (งบบุคลากร) 28,396,130.46 
๑. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,805,398.70 
๒. เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 16,882,815.66 
๓. ค่าจ้างประจ า 998,700.- 
๔. ค่าจ้างช่ัวคราว 7,709,216.10 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และหมวดสาธารณูปโภค 
(งบด าเนินงาน) 

19,720,743.48 

๑. ค่าตอบแทน 2,682,142.50 
๒. ค่าใช้สอย 7,889,158.30 
๓. ค่าวัสดุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกระทรวงสาธารณสุข 7,696,835.03 
๔. ค่าสาธารณูปโภค 1,452,607.65 
หมวดคา่ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง (งบลงทุน) 10,212,690.- 
๑. ค่าครุภัณฑ์ 5,764,290.- 
๒. ค่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 4,448,400.- 
หมวดเงินอุดหนุน 10,705,520.- 
๑. เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 12,000.- 
๒. เงินอุดหนุนส่วนราชการอื่นๆ 10,553,520.- 
๓. เงินอุดหนุนเอกชน - 
๔. อื่นๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น 140,000.- 
งบรายจา่ยอื่นๆ 15,000.- 
๑ รายจ่ายอื่นๆ 15,000.- 

รวมทั้งสิ้น 88,222,664.47 
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รายรับจริง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2๕๖3  (ณ  ๓0 กันยายน ๒๕๖3) 



กิจการประปาเทศบาลต าบลประโคนชัย  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ประเภท จ านวนเงิน (บาท) 
๑. ค่าจ าหน่ายน้ าจากมาตรวัดน้ า 7,494,215.- 
๒. ค่าเช่ามาตรวัดน้ า 1,171,545.- 
๓. ผลประโยชน์อืน่ๆ จากเบ็ดเตล็ด 562,578.38 
๔. ดอกเบ้ีย 166,755.98 

รวมทั้งสิน้ 9,395,094.36 
 

ยอดเงินสะสม ณ วนัสิน้เดือนกันยายนของปีงบประมาณ  12,821,077.05  บาท 
ยอดเงนิทนุส ารองสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของปีงบประมาณ   4,866,226.35  บาท 

 
 
 

รายจา่ยจริง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖3  (ณ  ๓0 กันยายน ๒๕๖3) 
กิจการประปาเทศบาลต าบลประโคนชยั  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
หมวด จ านวนเงิน (บาท) 

หมวดรายจ่ายงบกลาง 548,211.80 
๑. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และกองทุนทดแทน  45,269.- 
๒. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บท.) 216,600.- 
3. เงินส ารองจ่าย 286,342.80 
หมวดรายจ่ายประจ า 7,144,867.36 
๑. เงินเดือน 490,920.- 
๒. ค่าจ้างประจ า 919,380.- 
๓. ค่าจ้างช่ัวคราว 961,960.- 
๔. ค่าตอบแทน 202,780.- 
๕. ค่าใช้สอย 296,717.12 
๖. ค่าวัสดุ 3,135,634.47 
๗. ค่าสาธารณูปโภค 1,137,475.77 
หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน 607,383.18 
๑. ค่าครุภัณฑ์ 607,383.18 
๒. ค่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง - 

รวมทัง้สิ้น 8,300,462.34 
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ผลการด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕62   

(รายจา่ยค้างจ่าย) 
 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ท่ี สัญญา 

เลขท่ี 
โครงการ วงเงิน 

ตามสญัญา 
คู่สญัญา ระยะเวลา 

การด าเนินงาน 
ส่งมอบ/ 
ตรวจรับ 

หมายเหตุ 

1. 4/2562 ก่อสร้างถนนผิวจราจร 
แอสฟัลต์คอนกรีตพร้อม 
ไหล่ทาง ท่อ คสล. บ่อพัก  
ซอยประชาร่วมใจ หมูท่ี่ ๗  
ถนนประโคนชัย-สวายสอ 

1,260,000.-  บ.ละหานทราย 
 ภสิูทธิ์ จก. 

25 มิ.ย. 62 
- 10 มี.ค. 63 

(260 วัน) 

 ส่งมอบ 30 มี.ค. 63  
 ตรวจรับ 31 มี.ค. 63 

 -กนัเงนิปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562   
 เงินอุดหนุน  1,407,500.- บาท 
 -ปรบั 63,000.- บาท  (20 วัน) 
 -เปล่ียนเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 (เปล่ียนแปลงแผน ครั้งท่ี 1/2562 ลงวันท่ี 
 31 ม.ค. 62) 

2. 1/2563 จัดท าป้ายช่ือชุมชน ถนน 
และซอยในเขตเทศบาล 

292,000.- ร้านสุทธพิันธ ์ 12 พ.ย. 62 
- 10 ม.ค. 63 

(60 วัน) 

 ส่งมอบ  9 ม.ค. 63 
 ตรวจรับ  9 ม.ค. 63 

-กันเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เงินอุดหนุน  300,000.- บาท 

3. 2/2563 ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
คสล.พร้อมบ่อพักและ
ปรับปรุงผิวจราจร คสล. 
ถนนชัยศิริ จากหน้า
ศูนย์บริการสาธารณสุขถึง
ถนนโชคชัย-เดชอุดม 

4,444,000.- หจก.พี.เอ็ม. 
สรรพกิจ 

30 พ.ย. 62 
- 14 ต.ค. 63 

(320 วัน) 

 ส่งมอบ  20 ต.ค. 63 
 ตรวจรับ  20 ต.ค. 63 

 -กันเงนิปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 เงินอุดหนุน  4,759,400.- บาท  
 -กันเงนิปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 เงินอุดหนุน  4,444,000.- บาท  
 -ปรับ 66,660.- บาท   
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  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมอืงการบริหาร 

ท่ี สัญญา 
เลขที ่

โครงการ วงเงิน 
ตามสัญญา 

คูส่ัญญา ระยะเวลา 
การด าเนินงาน 

ส่งมอบ/ 
ตรวจรับ 

หมายเหตุ 

1. 5/2562  จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตร  
 กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,000 ซีซี  
 หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  
 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล  
 แบบขับเคล่ือน 2 ล้อ 

1,195,000.- บ.มิตซูโชค
อนันต์ จก. 

27 ก.ย. 62 
- 29 ต.ค. 62 

(30 วัน) 

 ส่งมอบ 29 ต.ค. 62 
 ตรวจรบั 29 ต.ค. 62 

 -กนัเงนิปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
 เงินอุดหนุน 1,290,000.- บาท 
 -ปรับ 4,780.- บาท  

2. 3/2563  จัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง 930,000.- บ.ฟิตเวิร์ค จก. 31 ม.ค. 63 
- 29 เม.ย. 63 

(90 วัน) 

 ส่งมอบ  1 เม.ย. 63 
 ตรวจรับ 2 เม.ย. 63 

 -กนัเงนิปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
 เงินอุดหนุน 1,000,000.- บาท 

3. 6/2563  จัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด พร้อม 
 เสาเหล็กติดต้ังกล้อง 

498,000.- ร้านคุณวิทย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

23 พ.ค. 63 
- 6 ก.ค. 63 

(45 วัน) 

 ส่งมอบ  8 ก.ค. 63 
 ตรวจรับ 9 ก.ค. 63 

 -กันเงนิปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 เงินอุดหนุน 500,000.- บาท 
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ผลการด าเนนิโครงการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63   

(รายจา่ยค้างจ่าย) 
 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ท่ี สัญญา 

เลขท่ี 
โครงการ วงเงิน 

ตามสญัญา 
คู่สัญญา ระยะเวลา 

การด าเนินงาน 
ส่งมอบ/ 
ตรวจรับ 

หมายเหตุ 

1. - ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.  
พร้อมติดต้ังโคมไฟฟ้าแสงสว่าง  
ถนนรอบหนองระแซซนั จาก 
ศาลตาปรึกถึงสามแยกตัดกับ 
ถนนชีวสุทโธ 

- - - - -กนัเงิน/ไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
เงินอุดหนุน  1,215,500.- บาท 
(แผนเพิ่มเติม  ฉบับท่ี 2/2563) 

2. - จัดท าป้ายช่ือชุมชน ถนน และ
ซอยในเขตเทศบาล 

- - - - -กนัเงิน/ไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
เงินอุดหนุน  200,000.- บาท 

 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ท่ี สัญญา 
เลขท่ี 

โครงการ วงเงิน 
ตามสัญญา 

คู่สัญญา ระยะเวลา 
การด าเนินงาน 

ส่งมอบ/ 
ตรวจรับ 

หมายเหตุ 

1. - ปรับปรุงบ่อบาดาล(เดิม) และ 
ติดต้ังระบบกรองน้ าบาดาล 
เคล่ือนท่ี (Mobile Plant) 

- - - - -กนัเงิน/ไม่ก่อหนี้ผูกพัน  เงนิอุดหนุน  
1,614,500.- บาท 
(แผนเพิ่มเติม  ฉบับท่ี 2/2563) 
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  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

ท่ี สัญญา 
เลขท่ี 

โครงการ วงเงิน 
ตามสัญญา 

คู่สัญญา ระยะเวลา 
การด าเนินงาน 

ส่งมอบ/ 
ตรวจรับ 

หมายเหตุ 

1. - ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการ 
สาธารณสุขเทศบาลต าบล 
ประโคนชัย 

- - - - -กนัเงิน/ไม่ก่อหนี้ผูกพัน  เงนิอุดหนุน  
343,400.- บาท   
(แก้ไขแผน ครั้งท่ี 2/2563) 

 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

ท่ี สัญญา 
เลขท่ี 

โครงการ วงเงิน 
ตามสัญญา 

คู่สัญญา ระยะเวลา 
การด าเนินงาน 

ส่งมอบ/ 
ตรวจรับ 

หมายเหตุ 

1. - ก่อสร้างหอกระจายข่าว - - - - -กนัเงิน/ไม่ก่อหนี้ผูกพัน  เงนิอุดหนุน  
500,000.- บาท 
(แผนเพิ่มเติม  ฉบับท่ี 2/2563) 

 
  ครุภณัฑ์ 

ท่ี สัญญา 
เลขท่ี 

โครงการ วงเงิน 
ตามสัญญา 

คูส่ัญญา ระยะเวลา 
การด าเนินงาน 

ส่งมอบ/ 
ตรวจรับ 

หมายเหตุ 

1. 12/2563 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 
1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย  
จ านวน 1 คัน 

670,000.-  บ.เอ็นเตอร์ไพรส์  
 เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์  
 อีควิปเมนท์ จก. 

19 ส.ค. 63 
- 17 ต.ค. 63 

(60 วัน) 

 ส่งมอบ  16 ต.ค. 63 
 ตรวจรับ 16 ต.ค. 63 

-กันเงิน/ก่อหนี้ผูกพัน  เงิน
อุดหนุน  670,000.- บาท 
-ยังไม่เบิกจ่าย 

2. - จัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ 
พร้อมติดต้ังเครนพับ จ านวน 
1 คัน 

- - - - -กันเงิน/ไม่ก่อหนี้ผูกพัน  เงนิ
อุดหนุน  3,300,000.- บาท   
(แผนเพิ่มเติม  ฉบับท่ี 1/2563) 
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ท่ี สัญญา 

เลขท่ี 
โครงการ วงเงิน 

ตามสัญญา 
คูส่ัญญา ระยะเวลา 

การด าเนินงาน 
ส่งมอบ/ 
ตรวจรับ 

หมายเหตุ 

3. - จัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด จ านวน  
5 จุด และกล้อง 10 ตัว 

- - - - -กันเงิน/ไม่ก่อหนี้ผูกพัน  เงนิอุดหนุน  
500,000.- บาท 
(แผนเพิ่มเติม  ฉบับท่ี 2/2563) 

4. - จัดซื้อท่อส่งน้ า HDPE ขนาด Ø 
ไม่น้อยกว่า 250 มม. (PE100)  
ช้ัน PN8 ยาว 6 ม. เช่ือมสตับเอ็น 
และติดต้ังจาน 2 ด้าน พร้อม 
ปะเก็นยาง สกรู น็อต จ านวน 29  
ท่อน (รวมยาว 174 ม.) 

- - - - -กันเงิน/ไม่ก่อหนี้ผูกพัน  เงนิอุดหนุน  
500,000.- บาท   
(แผนเพิ่มเติม  ฉบับท่ี 2/2563) 

 
 


