
 
  
 
 
 
 

รายงานการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย 

(พ.ศ. 2561 - 2565)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  

  
  
  
 



ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอ
ความเห็น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา/
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศให้ประชาชนทราบ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29  

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 



ยุทธศาสตร์การพฒันาเทศบาลต าบลประโคนชัย 

• ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญหาท้องถิ่น  การกีฬาและนันทนาการ 1.  

• ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2. 

• ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. 

• ด้านสาธารณสุข 4. 

• ด้านเศรษฐกิจ 5. 

• ด้านสังคม 6. 

• ด้านการเมืองการบริหาร 7. 



ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา กฬีา ศาสนา  
วฒันธรรม ประเพณ ีและภูมปัิญญาท้องถิ่น 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมตัิงบประมาณ ลงนามสัญญา เบกิจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

ร้อยละ จ านวน 
โครงการ 

ร้อยละ จ านวน 
โครงการ 

ร้อยละ จ านวน 
โครงการ 

ร้อยละ 

29 22.14 28 21.37 19 18.81 19 30.65 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมตัิงบประมาณ ลงนามสัญญา เบกิจ่าย 

งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ 
23,954,850.- 

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 



1. โครงการวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
งบประมาณตั้งไว้  100,000.-  บาท  (โอนลด  8,000.-)  

เบกิจ่าย  55,930.-  บาท 



2. โครงการวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
งบประมาณตั้งไว้  100,000.-  บาท  (โอนเพิม่  100,000.-)  

เบกิจ่าย  127,432.-  บาท 



3. โครงการจัดงานเฉลมิพระเกยีรตสิถาบัน
พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ 

งบประมาณตั้งไว้  100,000.-  บาท    
เบิกจ่าย  43,901.-  บาท 

(วนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็ 
พระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนารถฯ) 



โครงการส่งเสริมงานรัฐพธีิและงานส าคญัทางราชการ 
(อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอประโคนชัย) 

งบประมาณตั้งไว้  10,000.-  บาท     เบิกจ่าย  10,000.-  บาท 



4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(โรงเรียนเทศบาลต าบลประโคนชัย) 

งบประมาณตั้งไว้  2,373,350.- บาท  (โอนเพิม่ 3,000.-)  เบิกจ่าย  1,950,456.-  บาท 

4. โครงการสนับสนุนปัจจัยพืน้ฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน 

(โรงเรียนเทศบาลต าบลประโคนชัย) 
งบประมาณตั้งไว้  10,000.- บาท   

(โอนเพิม่  8,000.-)  เบกิจ่าย  18,000.-  บาท 

โครงการจัดหา 
อาหารกลางวนั 
งบประมาณตั้งไว้  
11,056,000.-  บาท     

เบกิจ่าย  10,433,520.-  บาท 
1.โรงเรียนอนุบาลประโคนชยั 
    เบิกจ่าย  4,912,700.-  บาท 
2.โรงเรียนประโคนชยัวิทยา 
    เบิกจ่าย  4,443,100.-  บาท 
3.โรงเรียนวดัแจง้ฯ  
    เบิกจ่าย  1,077,720.-  บาท 

*ค่าพฒันาขา้ราชการครู     *ค่าปรับปรุงหลกัสูตร 
*ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
*ค่าอุปกรณ์การเรียน     *ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน 
*ค่าหนงัสือเรียน 
*ค่าจดัการเรียนการสอนรายหวั     ฯลฯ 



4. โครงการจัดกจิกรรมเพ่ือปลูกฝังและส่งเสริมการอ่าน 
งบประมาณตั้งไว้  80,000.- บาท     เบกิจ่าย  41,320.-  บาท 

1. แข่งขนัตอบปัญหาวิทยาศาสตร์   เบิกจ่าย  12,890.- บาท 
2. แข่งขนัคณิตศาสตร์คิดสนุก   เบิกจ่าย  15,540.- บาท 
3. แข่งขนัตอบปัญหาภาษาไทย   เบิกจ่าย  12,890.- บาท 

5. โครงการจัดหาหนังสือและส่ือส่ิงพมิพ์ประจ าหอสมุดเทศบาล 
งบประมาณตั้งไว้  100,000.- บาท     เบกิจ่าย  93,207.85  บาท 



6. โครงการจัดงานวนัเดก็แห่งชาติ 
งบประมาณตั้งไว้  130,000.-  บาท     เบิกจ่าย  129,997.-  บาท 



ภาคเรียนท่ี  2/2562  นมพาสเจอร์ไรส์ (รสจืด)  ขนาด 200 ซีซี.  273,500  ถุงๆ ละ  6.58  บาท 
รวมเป็นเงิน  1,796,340.-  บาท 

โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)  งบประมาณตั้งไว้  5,762,020.-  บาท 
เบกิจ่าย  4,839,369.40  บาท     (กนัเงนิ  641,463.44  บาท) 

ปิดภาคเรียนท่ี  2/2562  นม ย.ูเอช.ที.(รสจืด)  ขนาด 200 ซีซี.  117,000  กล่องๆ ละ  7.82  บาท 
รวมเป็นเงิน  914,940.-  บาท 

ภาคเรียนท่ี  1/2563  นมพาสเจอร์ไรส์ (รสจืด)  ขนาด 200 ซีซี.  235,024  ถุงๆ ละ  6.58  บาท 
รวมเป็นเงิน  1,546,457.92  บาท 

ปิดภาคเรียนท่ี  1/2563  นม ย.ูเอช.ที.(รสจืด)  ขนาด 200 ซีซี.  156,406  กล่องๆ ละ  7.82  บาท 
รวมเป็นเงิน  1,223,094.92  บาท  (กนัเงิน  641,463.44  บาท) 



โครงการแข่งขนักฬีาสีภายในโรงเรียน  
(อุดหนุนโรงเรียน 5 โรง) 

งบประมาณตั้งไว้  120,000.-  บาท      
เบกิจ่าย  20,000.-  บาท   

(โรงเรียนอนุบาลประโคนชยั) 

โครงการส่งเสริมการแข่งขนักฬีาอ าเภอประโคนชัย 
(อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอประโคนชัย) 

งบประมาณตั้งไว้  50,000.-  บาท   
(โอนลด 20,000.-)  เบกิจ่าย  30,000.-  บาท  
(กฬีาชิงถว้ยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ  

ประโคนชยัเกมส์  คร้ังท่ี 17) 
 



โครงการจัดการแข่งขนักฬีาเทศบาลต าบลประโคนชัย 
งบประมาณตั้งไว้  340,000.- บาท (โอนลด 120,000.-)  เบกิจ่าย  119,880.-  บาท 

 
 
 
 
1. แข่งขนักีฬาบาสเกตบอล    
    เบิกจ่าย  40,000.- บาท 
2. แข่งขนักีฬาเซปัคตะกร้อ  
    เบิกจ่าย  40,000.- บาท 
3. แข่งขนักีฬาเปตองตลุงคพั    
    เบิกจ่าย  39,880.- บาท 

 
 
 
  



โครงการสานสัมพนัธ์ปันสุขผู้สูงอายุเทศบาลต าบลประโคนชัย 
งบประมาณตั้งไว้  50,000.- บาท (โอนลด 5,000.-)  

เบกิจ่าย  29,400.-  บาท 



โครงการส่งเสริมกจิกรรมทางศาสนา 
งบประมาณตั้งไว้  30,000.-  บาท   เบกิจ่าย  13,786.-  บาท 

*ตกับาตรเทโววนัออกพรรษา   *ตกับาตรวนัข้ึนปีใหม่   *เวียนเทียนวนัมาฆบูชา 



โครงการจัดงานเทศกาลข้าวมะลหิอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย 
(อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอประโคนชัย) 

งบประมาณตั้งไว้  30,000.-  บาท     เบิกจ่าย  30,000.-  บาท 

โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ว “มหัศจรรย์
ท่องเทีย่วบุรีรัมย์”  (งานประเพณท่ีองเทีย่ว
ปราสาทเมืองต า่ ตามรอยอารยธรรมขอม) 
อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอประโคนชัย 

งบประมาณตั้งไว้  20,000.-  บาท     
 เบกิจ่าย  20,000.-  บาท 



โครงการจัดงานประเพณลีอยกระทง 
งบประมาณตั้งไว้  200,000.- บาท (โอนลด 23,000.-)  

เบกิจ่าย  176,671.75  บาท 



ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมตัิงบประมาณ ลงนามสัญญา เบกิจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

ร้อยละ จ านวน 
โครงการ 

ร้อยละ จ านวน 
โครงการ 

ร้อยละ จ านวน 
โครงการ 

ร้อยละ 

19 14.50 12 9.16 6 5.94 2 3.23 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมตัิงบประมาณ ลงนามสัญญา เบกิจ่าย 

งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ 
44,403,900.- 17.94 17,500,600.- 

(โอนลด 7,400,400) 
7.07 14,581,566.- 20.61 

575,000.- 
(กันเงิน 15,422,066) 

1.11 



โครงการปรับปรุงฝาบ่อพกั ซอยประชาสันต ิ 
จากถนนราษฎร์บ ารุง-ถนนอ านวยกจิ 
งบประมาณตั้งไว้  487,300.-  บาท      

เบกิจ่าย  485,000.-  บาท 



โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
สนามตะกร้อสวนสาธารณะสระตาเจรือม 

งบประมาณตั้งไว้  97,400.-  บาท     
เบกิจ่าย  90,000.-  บาท 



ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมตัิงบประมาณ ลงนามสัญญา เบกิจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

ร้อยละ จ านวน 
โครงการ 

ร้อยละ จ านวน 
โครงการ 

ร้อยละ จ านวน 
โครงการ 

ร้อยละ 

8 6.11 3 2.29 2 1.98 2 3.23 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมตัิงบประมาณ ลงนามสัญญา เบกิจ่าย 

งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ 
141,206,300.- 57.05 5,756,500.- 2.33 412,803.- 0.58 

412,803.- 
(กันเงิน. 1,614,500) 

0.80 



โครงการสร้างจิตส านึกในการรักษาส่ิงแวดล้อม 
งบประมาณตั้งไว้  150,000.-  บาท     เบิกจ่าย  23,706.-  บาท 



โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณในเขตเทศบาลต าบลประโคนชัย 
งบประมาณตั้งไว้  3,992,000.- บาท (10 บ่อ)    เบกิจ่าย  389,100.-  บาท 

(โรงเรียนเทศบาลต าบลประโคนชัย  จ านวน  1  บ่อ) 



ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสาธารณสุข 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมตัิงบประมาณ ลงนามสัญญา เบกิจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

ร้อยละ จ านวน 
โครงการ 

ร้อยละ จ านวน 
โครงการ 

ร้อยละ จ านวน 
โครงการ 

ร้อยละ 

9 6.87 7 5.34 5 4.95 5 8.06 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมตัิงบประมาณ ลงนามสัญญา เบกิจ่าย 

งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ 
1,980,000.- 0.80 1,040,000.- 

(โอนลด 283,400) 
0.42 502,385.- 0.71 

502,385.- 
(กันเงิน 343,400) 

0.97 



1. อบรมโครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ยา่  ตา้นภยัมะเร็ง
เตา้นม   เบิกจ่าย  14,650.-  บาท 

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
งบประมาณตั้งไว้  200,000.- บาท     เบิกจ่าย  97,650.-  บาท 



2. อบรมหมอหมู่บา้น 
ในพระราชประสงค ์
เบิกจ่าย  83,000.-  บาท 



โครงการพฒันางาน
สาธารณสุขมูลฐาน 

ในชุมชน 
งบประมาณตั้งไว้  
120,000.- บาท  

เบกิจ่าย  120,000.-  บาท 

โครงการพฒันาศักยภาพด้านสาธารณสุข 
งบประมาณตั้งไว้  100,000.- บาท     เบิกจ่าย  27,485.-  บาท 



โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพษิสุนัขบ้า 
งบประมาณตั้งไว้  20,000.- บาท     เบกิจ่าย  17,250.-  บาท 



โครงการสนับสนุนกองทุนหลกัประกนัสุขภาพเทศบาลต าบลประโคนชัย 
งบประมาณตั้งไว้  240,000.- บาท     เบิกจ่าย  240,000.-  บาท 

ล าดบั โครงการ เบิกจ่าย ผู้รับผดิชอบ 
1 โครงการเยีย่มบา้นแม่และเดก็แรกเกิด 10,950.- ศูนยบ์ริการสาธารณสุขฯ 

2 โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและ
พฒันาการเดก็ก่อนวยัเรียน 

45,960.- ศูนยบ์ริการสาธารณสุขฯ 

3 โครงการคดักรองเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง 
ประเมินความเส่ียงต่อการเกิดโรคหวัใจและ
หลอดเลือด 

726.- ศูนยบ์ริการสาธารณสุขฯ 

4 โครงการเยีย่มบา้นผูพ้ิการ ผูป่้วยติดเตียง 
ในชุมชน 

9,650.- ศูนยบ์ริการสาธารณสุขฯ 

5 โครงการพฒันาศกัยภาพของชุมชนในการดูแล 
ผูพ้ิการ ผูสู้งอาย ุและผูป่้วยติดเตียง 

9,000.- รพ.ประโคนชยั 

6 โครงการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกในชุมชน 20,800.- อสม.ทต.ประโคนชยั 

7 โครงการคดัแยกขยะในชุมชน 13,000.- อสม.ทต.ประโคนชยั 



ล าดบั โครงการ เบิกจ่าย ผู้รับผดิชอบ 
8 โครงการสุขภาพดีดว้ยแอโรบิค 

(หนองระแซซนั) 
38,800.- ชมรมแอโรบิคเทศบาลต าบล

ประโคนชยั 
9 โครงการส่งเสริมการออกก าลงักายดว้ย 

แอโรบิค (แสงสมชยั) 
34,250.- คณะกรรมการชุมชนอ านวยกิจ 

10 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียง
และผูป่้วยโรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิต
สูง 

20,450.- อสม.ทต.ประโคนชยั 

11 โครงการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ ์สามเณร 
โดยทีมอาสาสมคัรส่งเสริมสุขภาพประจ าวดั 

11,700.- อสม.ทต.ประโคนชยั 

12 โครงการขยบักายสบายชีวีกบั TO BE 
Exercise 

34,000.- รร.ประโคนชยัพิทยาคม 

13 โครงการเรียนรู้การป้องกนักลุ่มเส่ียงในเร่ือง
เพศสัมพนัธ์ 

6,100.- รร.ประโคนชยัพิทยาคม 

14 โครงการอบรมโยคะเพื่อสุขภาพ คร้ังท่ี 2 29,400.- เทศบาลต าบลประโคนชยั 



ล าดบั โครงการ เบิกจ่าย ผู้รับผดิชอบ 
15 โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการกองทุน 42,450.- คณะอนุกรรมการกองทุน 

16 โครงการจดัประชุมคณะกรรมการกองทุน 41,781.- คณะอนุกรรมการกองทุน 

17 โครงการจดัท าแผนงานโครงการกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพเทศบาลต าบลประโคนชยั 

2,560.- คณะอนุกรรมการกองทุน 

18 โครงการเฝ้าระวงัป้องกนัและควบคุมโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

93,300.- คณะกรรมการกองทุน 



ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมตัิงบประมาณ ลงนามสัญญา เบกิจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

ร้อยละ จ านวน 
โครงการ 

ร้อยละ จ านวน 
โครงการ 

ร้อยละ จ านวน 
โครงการ 

ร้อยละ 

4 3.05 3 2.29 2 1.98 2 3.23 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมตัิงบประมาณ ลงนามสัญญา เบกิจ่าย 

งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ 
470,000.- 0.19 148,320.- 

(โอนลด 1,680) 
0.06 

63,795.- 
(โอนลด 1,680) 

0.09 63,795.- 0.12 



โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
งบประมาณตั้งไว้  50,000.-  บาท (โอนลด  1,680.-)  เบกิจ่าย  48,295.-  บาท 
(การท าหมูเส้น  ผกัดองสามรส  และผ้ามัดย้อม  เบกิจ่าย  23,870.- บาท) 



 

การท ายาหม่อง 
และน ้ามนัเหลือง
จากสมุนไพรไทย   

เบิกจ่าย   
24,425.- บาท 



โครงการฝึกอบรมการเกษตรตามแนวทฤษฎใีหม่ โดยยดึปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
งบประมาณตั้งไว้  50,000.- บาท     เบิกจ่าย  15,500.-  บาท 



ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคม 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมตัิงบประมาณ ลงนามสัญญา เบกิจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

ร้อยละ จ านวน 
โครงการ 

ร้อยละ จ านวน 
โครงการ 

ร้อยละ จ านวน 
โครงการ 

ร้อยละ 

13 9.92 12 9.16 10 9.90 10 16.13 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมตัิงบประมาณ ลงนามสัญญา เบกิจ่าย 

งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ 
17,714,200.- 

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 



โครงการป้องกนัและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเดก็ สตรี และบุคคลในครอบครัว 
งบประมาณตั้งไว้  10,000.- บาท     เบิกจ่าย  10,000.-  บาท 



โครงการสร้างความเข้มแขง็แก่สถาบนัครอบครัว 
งบประมาณตั้งไว้  10,000.-  บาท     เบิกจ่าย  10,000.-  บาท 



โครงการสนับสนุนการสร้างหลกัประกนัด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
งบประมาณตั้งไว้  13,040,000.-  บาท     เบกิจ่าย  11,726,800.-  บาท 



โครงการสนับสนุนสวสัดกิารทางสังคม 
ให้แก่ผู้พกิารและทุพพลภาพ 

งบประมาณตั้งไว้  3,250,000.-  บาท     
เบกิจ่าย  2,967,200.-  บาท 

โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์เบีย้
ยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ 

งบประมาณตั้งไว้  36,000.-  บาท     
เบกิจ่าย  18,000.-  บาท 

โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 
งบประมาณตั้งไว้  30,000.-  บาท 

(โอนเพิม่ 370,000.- / โอนลด 88,890.-) 
เบกิจ่าย  306,000.-  บาท 



โครงการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอประโคนชัย) 

งบประมาณตั้งไว้  10,000.-  บาท     เบกิจ่าย  10,000.-  บาท 

โครงการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
งบประมาณตั้งไว้  100,000.-  บาท     เบิกจ่าย  14,170.-  บาท 

โครงการจัดหารายได้เพ่ือจัดกจิกรรมสาธารณกศุลและให้ความช่วยเหลือประชาชน 
(อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวดับุรีรัมย์) 

งบประมาณตั้งไว้  20,000.-  บาท     เบกิจ่าย  20,000.-  บาท 



ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองการบริหาร 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมตัิงบประมาณ ลงนามสัญญา เบกิจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

ร้อยละ จ านวน 
โครงการ 

ร้อยละ จ านวน 
โครงการ 

ร้อยละ จ านวน 
โครงการ 

ร้อยละ 

21 16.03 18 13.74 4 3.96 4 6.45 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมตัิงบประมาณ ลงนามสัญญา เบกิจ่าย 

งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ 
4,767,000.- 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 



เทศบาลต าบลประโคนชยั  
7  หน่วยออกเสียง 

ผูมี้สิทธิออกเสียงในบญัชีรายช่ือ   7,389  คน   
ผูมี้สิทธิออกเสียงท่ีมาใชสิ้ทธิ   2,103  คน 

เห็นดว้ย  1,860  คน ไม่เห็นดว้ย  148  คน บตัรเสีย  95  บตัร 

โครงการส ารวจเจตนารมณ์ของประชาชนในการจัดตั้งและยุบรวม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     งบประมาณตั้งไว้  250,000.-  บาท 

(โอนลด 23,000.-)     เบกิจ่าย  117,040.40  บาท 

อบต.ประโคนชยั   
14  หน่วยออกเสียง 

ผูมี้สิทธิออกเสียงในบญัชีรายช่ือ   5,839  คน   
ผูมี้สิทธิออกเสียงท่ีมาใชสิ้ทธิ   2,282  คน 

เห็นดว้ย  1,948  คน ไม่เห็นดว้ย  227  คน บตัรเสีย  107  บตัร 



โครงการจัดท าแผนชุมชน 
งบประมาณตั้งไว้  10,000.-  บาท     เบกิจ่าย  9,975.-  บาท 



โครงการเวทปีระชาคมจัดท าแผนพฒันาเทศบาล 
งบประมาณตั้งไว้  30,000.-  บาท     เบิกจ่าย  17,710.-  บาท 

 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  -เพิ่มเติม  ฉบบัท่ี 1/2562  
-เปล่ียนแปลง  คร้ังท่ี 1/2563   -เพ่ิมเติม  ฉบบัท่ี 1/2563   -เพ่ิมเติม  ฉบบัท่ี 2/2563    
   



โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 
งบประมาณตั้งไว้  15,000.-  บาท     เบิกจ่าย  6,750.-  บาท 

(เทศกาลขึน้ปีใหม่) 

โครงการศูนย์ปฏบิตักิารร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่   
(อุดหนุน อบต.บ้านไทร) 

งบประมาณตั้งไว้  12,000.-  บาท 
เบกิจ่าย  12,000.-  บาท 



ล าดบั ครุภัณฑ์ งบประมาณ เบกิจ่าย หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 

1 จดัซ้ือเล่ือยโซ่ยนต ์แผน่บงัคบัโซ่ขนาด 
ไม่นอ้ยกวา่ 11 น้ิว  จ  านวน 1 เคร่ือง 

9,000.- 8,500.- ส านกัปลดัเทศบาล 

2 จดัซ้ือเล่ือยโซ่ยนต ์แผน่บงัคบัโซ่ขนาด 
ไม่นอ้ยกวา่ 11 น้ิว  จ  านวน 1 เคร่ือง 

9,000.- 8,500.- กองช่าง 

3 จดัซ้ือโต๊ะนกัเรียน กวา้ง 400 มม. ยาว 600 
มม. สูง 670 มม. เกา้อ้ีนกัเรียน กวา้ง 370 
มม. ยาว 380 มม. สูง 380 มม. จ  านวน 40 
ชุด 

64,000.- 64,000.- กองการศึกษา 

4 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ออลอินวนั
ส าหรับงานส านกังานจอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 
21 น้ิว  จ  านวน 2 เคร่ือง 

34,000.- 32,000.- กองการศึกษา 

ครุภณัฑ ์(13 รายการ) 

5 จดัซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควนั  จ  านวน 
2 เคร่ือง 

120,000.- 117,600 กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม 



ล าดบั ครุภัณฑ์ งบประมาณ เบกิจ่าย หน่วยงานที่รับผดิชอบ 

6 จดัซ้ือเคร่ืองชัง่น ้ าหนกัเดก็แบบดิจิตอล 
(20 กก.)  จ  านวน 1 เคร่ือง  

6,000.- 6,000.- กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

7 จดัซ้ือเคร่ืองตดัหญา้แบบขอ้แขง็  
จ านวน 3 เคร่ือง  
จ านวน 2 เคร่ือง (โอนเพิ่ม 19,000.-) 

 
28,500.- 
9,500.- 

 
28,200.- 
18,800.- 

 
กองสาธารณสุขฯ 

กองช่าง 

8 จดัซ้ือเคร่ืองขยายเสียงแม่ข่าย  จ  านวน 
1 ชุด  

58,000.- 57,780.- กองวิชาการและแผนงาน 

9 จดัซ้ือสวา่นไฟฟ้าโรตาร่ี ขนาด 26 มม. 
ความเร็วรอบไม่นอ้ยกวา่ 1,200 รอบ
ต่อนาที  จ  านวน 1 เคร่ือง  

11,000.- 11,000.- กองช่าง 

10 จดัซ้ือเคร่ืองตดัหญา้แบบขอ้แขง็  
จ านวน 1 เคร่ือง  

9,500.- 9,400.- กองการศึกษา 

11 ติดตั้งระบบเคร่ืองเสียงประชาสัมพนัธ์
ในอาคารตลาดสดเทศบาลต าบลประ
โคนชยั จ านวน 1 ชุด  

55,000.- 55,000.- กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 



ล าดบั ครุภัณฑ์ งบประมาณ เบกิจ่าย หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 

12 จดัซ้ือเคร่ืองสูบน ้าหอยโข่ง ขนาดท่อ
ไม่นอ้ยกวา่ 4 น้ิว  เคร่ืองยนตดี์เซล 4 
จงัหวะ  ระบายความร้อนดว้ยระบบ
หมอ้น ้ารังผึ้งไม่นอ้ยกวา่ 10 แรงมา้ 
พร้อมอุปกรณ์ในการสูบน ้า  จ  านวน  
4 เคร่ือง  

400,000.- 368,000.- ส านกัปลดัเทศบาล 
(งานป้องกนัฯ) 

 

13 จดัซ้ือเคร่ืองสูบน ้าหอยโข่ง ขนาดท่อ
ไม่นอ้ยกวา่ 12 น้ิว  เคร่ืองยนตดี์เซล  
4 จงัหวะ  ติดตั้งบนเทรลเลอร์ลากจูง 
อตัราสูบไม่นอ้ยกวา่ 25,000 ลิตร/นาที 
ระยะสูบส่งไม่นอ้ยกวา่ 16 ม.  พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ  จ านวน 1 เคร่ือง 

800,000.- 691,000.- ส านกัปลดัเทศบาล 
(งานป้องกนัฯ) 

 



ตารางสรุปการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมตัิงบประมาณ ลงนามสัญญา เบกิจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

ร้อยละ จ านวน 
โครงการ 

ร้อยละ จ านวน 
โครงการ 

ร้อยละ จ านวน 
โครงการ 

ร้อยละ 

131 100 101 77.10 62 61.39 57 91.94 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมตัิงบประมาณ ลงนามสัญญา เบกิจ่าย 

งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ 
247,526,850.- 

100 
70,736,260.- 

(โอนเพ่ิม 500,000 / 
โอนลด 10,917,510) 

28.58 
51,776,308.84 

(โอนเพ่ิม 500,000 
/ โอนลด 569,570) 

73.20 
36,458,279.40 

(กันเงิน 
23,701,429.44) 

70.41 



โครงการ/ครุภัณฑ์ทีก่นัเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ยงัไม่ได้ก่อหนีผู้กพนั / ลงนามในสัญญา) 

ล าดบั ช่ือโครงการ/ครุภณัฑ ์ งบประมาณ หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 

1 โครงการจดัท าป้ายช่ือชุมชน ถนน และซอย
ในเขตเทศบาล 

200,000.- กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างขยายผวิจราจร คสล.  
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสวา่งถนนรอบ
หนองระแซซนั  จากศาลตาปรึกถึงสามแยก
ตดักบัถนนชีวสุทโธ 

1,215,500.- กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงบ่อบาดาล (เดิม) และ 
ติดตั้งระบบกรองน ้าบาดาลเคล่ือนท่ี 
(mobile Plant) 

1,614,500.- กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงอาคารศูนยบ์ริการ
สาธารณสุขเทศบาลต าบลประโคนชยั 

343,400.- กองสาธารณสุขฯ 
 



ล าดบั ช่ือโครงการ/ครุภณัฑ ์ งบประมาณ หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 

5 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว สูงไม่ต ่ากวา่ 
10 เมตร  จ  านวน 5 จุด 

500,000.- กองวชิาการ 
และแผนงาน 

6 จดัซ้ือรถบรรทุก  ขนาด 6 ลอ้  พร้อมติดตั้ง 
เครนพบั  จ  านวน 1 คนั 

3,300,000.- กองช่าง 

7 ติดตั้งระบบกลอ้งวงจรปิด  จ  านวน 5 จุด  และ
กลอ้ง 10 ตวั 

500,000.- ส านกัปลดัเทศบาล 

8 จดัซ้ือท่อส่งน ้า HDPE ขนาด Ø ไม่นอ้ยกวา่ 
250 มม. (PE100) ชั้น PN8 ยาว 6 ม.  
เช่ือม สตบัเอน็ และติดตั้งจาน 2 ดา้น พร้อม
ปะเกน็ยาง สกรูน็อต จ านวน 29 ท่อน (รวม
ยาว 174 ม.) 

500,000.- ส านกัปลดัเทศบาล 

9 จดัซ้ือท่อเหลก็ส่งน ้าข้ึนถึงสูง ขนาด 12 น้ิว 
จ  านวน 4 ท่อน 

600,000.- กองการประปา 



โครงการ/ครุภัณฑ์ทีก่นัเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ก่อหนีผู้กพนั / ลงนามในสัญญา) 

ล าดบั ช่ือโครงการ/ครุภณัฑ ์ งบประมาณ หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 

1 โครงการจดัหาอาหารเสริม (นม) 641,463.44 
(เบิกจ่ายแลว้ 4,839,369.40) 

กองการศึกษา 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อม
บ่อพกั ถนนหว้ยละเวี้ย จากซอย
ดอกจานถึงถนนภกัดีด ารง 

1,499,900.- กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงผวิจราจรพารา
แอสฟัลตค์อนกรีต (overlay) 
และฝาบ่อพกัถนนมหาราช จาก 
ทร.2445 ถึง ทล.24 

5,812,222.- กองช่าง 



ล าดบั ช่ือโครงการ/ครุภณัฑ ์ งบประมาณ หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 

4 โครงการปรับปรุงผวิจราจรพารา
แอสฟัลตค์อนกรีต (Pavemen 
In-Place Recycling) ท่อ
ระบายน ้า บ่อพกั และฝาบ่อพกั
ถนนภกัดีด ารง จากแยกถนนมนตรี 
ถึงหว้ยละเวี้ย 

3,972,222.- กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุงผวิจราจรพารา
แอสฟัลตค์อนกรีต (overlay) 
ถนนแสงสมชยั ชุมชนอ านวยกิจ  

2,722,222.- กองช่าง 

6 จดัซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตนั 
แบบเปิดขา้งเททา้ย จ านวน 1 คนั 

670,000.- กองสาธารณสุขฯ 



โครงการท่ีไม่ไดด้  าเนินการ 
 

38 โครงการ   
งบประมาณ  13,442,140.- บาท  
(โอนลดงบประมาณแลว้) 

 

และครุภณัฑ ์ 3  รายการ   
งบประมาณ  4,300,000.-  บาท  

น. 42 - 50 



ล าดบั ช่ือโครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

หน่วยงานที่ 
รับผดิชอบ 

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

1 โครงการแข่งขนักีฬาฟุตบอลประเพณี 
จ.บุรีรัมยชิ์งถว้ยพระราชทานพระบาท 
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน 
ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจา้อยูห่วั คร้ังท่ี 27  

20,000.- 
(โอนลด  
20,000.-) 

กอง 
การศึกษา 

เน่ืองจากได้โอนงบประมาณไปตั้ ง
จ่ายรายการใหม่ โครงการแข่งขนักีฬา
ฟุตบอลชิงถว้ยพระราชทานพระบาท 
สมเด็จพระปรเมนทรรามา ธิบดี        
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว“ภูพานราชนิเวศน์” 
คร้ังท่ี 38 

2 โครงการแข่งขนักีฬาฟุตบอลชิงถ้วย
พระราชทานพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั “ภูพาน
ราชนิเวศน”์ คร้ังท่ี 38 

20,000.- กอง 
การศึกษา 

เพ่ือเป็นการป้องกัน การควบคุมการ
แพร่ และระงบัการระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโควิด-19 ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอประโคนชัยจึงไม่มีหนังสือขอ 
รับงบประมาณอุดหนุนจากเทศบาล
ต าบลประโคนชยั 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา กฬีา ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี  
และภูมปัิญญาท้องถิ่น 



ล าดบั ช่ือโครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

หน่วยงานที่ 
รับผดิชอบ 

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

3 โครงการจดัการแข่งขนักีฬา
เทศบาลต าบลประโคนชยั 
1) แข่งขนักีฬาฟุตซอลเทศบาล
ตา้นยาเสพติด 
2) แข่งขนักีฬาฟุตบอลประเพณี  
7 คน หนองระแซซนัคพั 

  
  

100,000.- 
 

120,000.- 
(โอนลด  

120,000.-) 

กอง 
การศึกษา 

เน่ืองจากการแข่งขนักีฬาฟุตซอลเทศบาลต้าน   
ยาเสพติดแข่งขนัในช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย. ของทุก
ปี และการแข่งขนักีฬาฟุตบอลประเพณี 7 คน 
หนองระแซซนัคพัแข่งขนัในช่วงเดือนมี.ค.-เม.ย.
ของทุกปี เพ่ือเป็นการป้องกัน การควบคุมการ
แพร่ และระงบัการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โควิด-19 จึงไดโ้อนงบประมาณไปตั้งจ่ายในค่า
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

4 โครงการส่งนกักีฬาเทศบาล
ต าบลประโคนชยัร่วมแข่งขนั
กีฬา 

200,000.- 
(โอนลด  

200,000.-) 

กอง 
การศึกษา 

เน่ืองจากนกักีฬาเป็นพนกังานของเทศบาลต าบล
ประโคนชยัแต่ติด ภารกิจผนัน ้ าเพ่ือแกไ้ขปัญหา
ภยัแลง้ ท าให้ไม่พร้อมท่ีจะร่วมแข่งขนักีฬา จึง
ไดโ้อนงบประมาณไปตั้งจ่ายในประเภทรายจ่าย
ใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ   

5 โครงการประโคนชยั ฮาลฟ์
มาราธอน 

100,000.- 
(โอนลด  

100,000.-) 

กอง 
การศึกษา 

เพ่ือเป็นการป้องกนั การควบคุมการแพร่ และ
ระงบัการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19
จึงไดโ้อนงบประมาณไปตั้งจ่ายในโครงการวนั
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระ
บรมราชินี  



ล าดบั ช่ือโครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

หน่วยงานที่ 
รับผดิชอบ 

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

6 โครงการแข่งขนักีฬาสีภายในโรงเรียน 
1) อุดหนุน รร.ประโคนชยัพิทยาคม   
2) อุดหนุน รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ ์  
3) อุดหนุน รร.ประโคนชยัวิทยา       
4) อุดหนุน รร.วดัแจง้ฯ                   

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

กอง 
การศึกษา 

เน่ืองจากกระทรวงศึกษาธิการไดป้รับการ 
เรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ เพื่อเป็น
การป้องกัน การควบคุมการแพร่ และ
ระงับการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส   
โควิด-19 โรงเรียนทั้ ง  4 แห่ง จึงไม่มี
หนังสือขอรับงบประมาณอุดหนุนจาก
เทศบาลต าบลประโคนชยั 

7 โครงการจดังานประเพณีข้ึนเขาพนมรุ้ง 20,000.- กอง 
การศึกษา 

เพ่ือเป็นการป้องกนั การควบคุมการแพร่
และระงบัการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โควิด-19 ท่ีท าการปกครองจงัหวดับุรีรัมย ์
จึงไม่มีหนงัสือขอรับงบประมาณอุดหนุน
จากเทศบาลต าบลประโคนชยั 

8 โครงการจดัพิธีบรรพชาอุปสมบท
พระภิกษุ สามเณร และบวชศีลจาริณีภาค
ฤดูร้อน 

60,000.- 
(โอนลด  
60,000.-) 

กอง 
การศึกษา 

เพ่ือเป็นการป้องกนั การควบคุมการแพร่ 
และระงบัการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โควิด-19 ว ัดกลางไม่มีหนังสือขอรับ
งบประมาณอุดหนุนจากเทศบาลต าบล
ประโคนชัย  จึงได้โอนไปตั้ ง จ่ ายใน
ประเภทเงินส ารองจ่าย  



ล าดบั ช่ือโครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

หน่วยงานที่ 
รับผดิชอบ 

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

9 โครงการจดังานประเพณี
สงกรานต ์

150,000.- 
(โอนลด  

150,000.-) 

กอง 
การศึกษา 

เพ่ือเป็นการป้องกนั การควบคุมการแพร่ และระงบัการ
ระบาดของโรคติดเ ช้ือไวรัสโควิด -19 จึงได้โอน
งบประมาณไปตั้งจ่ายประเภทเงินส ารองจ่าย 100,000.- 
บาท และค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000.- บาท 

10 โครงการจดังานประเพณี 
แห่เทียนพรรษา 

200,000.- 
(โอนลด  

199,100.-) 

กอง 
การศึกษา 

เพ่ือเป็นการป้องกนั การควบคุมการแพร่ และระงบัการ
ระบาดของโรคติดเ ช้ือไวรัสโควิด -19 จึงได้โอน
งบประมาณไปตั้งจ่ายตามรายการดงัน้ี 
  -ประเภทรายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ  71,000.- 
  -ประเภทวสัดุกีฬา  27,000.- 
  -ค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงัหมึก
พิมพ ์ 8,600.- 
  -ค่าจดัซ้ือเคร่ืองตดัหญา้แบบขอ้แขง็  9,500.- 
  -โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา 
ค่ากิจกรรมพฒันาขา้ราชการครูของโรงเรียน  3,000.- 
  -ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  80,000.-  



ล าดบั ช่ือโครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

หน่วยงานที่ 
รับผดิชอบ 

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

11 โครงการสนบัสนุนงบประมาณการ
จดัท าตน้เทียน ขบวนแห่ และรูป
สตัวป์ระจ าปีงานประเพณีแห่เทียน
พรรษา 

720,000.- 
(โอนลด  

537,100.-) 

กอง 
การศึกษา 

เพ่ือเป็นการป้องกนั การควบคุมการแพร่ และ
ระงบัการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19
จึงไดโ้อนงบประมาณไปตั้งจ่ายตามรายการดงัน้ี 
  -ประเภทวสัดุงานบา้นงานครัว  30,000.- 
  -โครงการส ารวจเจตนารมณ์ของประชาชน   
ในการจดัตั้งและยุบรวมองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  200,000.-  
  -ค่าจดัซ้ือท่อส่งน ้ า HDPE  257,100.- 
  -ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  50,000.- 

12 โครงการจดักิจกรรมเพ่ือปลูกฝัง
และส่งเสริมการอ่าน 
1) แข่งขนัตอบปัญหาภาษาองักฤษ   
2) ประกวดวาดภาพระบายสี          

 
  

14,000.- 
16,000.- 

กอง 
การศึกษา 

เพ่ือเป็นการป้องกันการควบคุมการแพร่และ
ระงบัการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 

13 โครงการอตัลกัษณ์ประโคนชยั 
  

30,000.- 
(โอนลด 
30,000.- ) 

 กองวิชาการ 
และแผนงาน 

เพ่ือเป็นการป้องกนั การควบคุมการแพร่และ
ระงบัการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19
จึงโอนงบประมาณไปโครงการส ารวจ
เจตนารมณ์ของประชาชนในการจดัตั้งและยบุ
รวมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 



ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ล าดบั ช่ือโครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

หน่วยงานที่ 
รับผดิชอบ 

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

1 โครงการปรับปรุงบ่อบาดาล (เดิม) 
และติดตั้งระบบกรองน ้ าบาดาล
เคล่ือนท่ี (mobile Plant) 

1,614,500.- 
(กนัเงิน/ 
ไม่ก่อหน้ี
ผกูพนั) 

กองช่าง เน่ืองจากเป็นโครงการท่ีโอนงบประมาณ
มาตั้ ง จ่ายรายการใหม่ในช่วงปลายปี
งบประมาณ 2563 ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการก่อหน้ีผูกพนัได้ทนั แต่ได้กัน
เงินไว้เพื่อด าเนินการในปีงบประมาณ 
2564 แลว้ 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ล าดบั ช่ือโครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

หน่วยงานที่ 
รับผดิชอบ 

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

1 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร 
คสล. พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่อง
สว่างถนนรอบหนองระแซซัน  
จากศาลตาปรึกถึงสามแยกตดักบั
ถนนชีวสุทโธ 

1,215,500.- 
(กนัเงิน/ 
ไม่ก่อหน้ี
ผกูพนั) 

กองช่าง เน่ืองจากเป็นโครงการท่ีโอนงบประมาณ
มาตั้ ง จ่ายรายการใหม่ในช่วงปลายปี
งบประมาณ 2563 ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการก่อหน้ีผูกพนัได้ทนั แต่ได้กัน
เงินไว้เพื่อด าเนินการในปีงบประมาณ 
2564 แลว้ 



ล าดบั ช่ือโครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

หน่วยงานที่ 
รับผดิชอบ 

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

2 โครงการวางท่อระบายน ้ า 
คสล. พร้อมปรับปรุงถนน 
คสล. และทางเทา้ถนนภกัดี
ด ารง 

4,542,900.- 
(โอนลด  

4,542,900.-) 

กองช่าง เน่ืองจากบริเวณท่ีจะด าเนินโครงการมีการจราจรค่อน 
ขา้งหนาแน่น  ตอ้งแกไ้ขแบบก่อสร้างใหส้อดคลอ้งกบั
สภาพพ้ืนท่ี จึงโอนงบประมาณไปตั้งตามรายการดงัน้ี 
  -โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว  500,000.- 
  -ค่าจดัซ้ือกลอ้งวงจรปิด  500,000.- 
  -ค่าจดัซ้ือท่อส่งน ้ า HDPE  242,900.- 
  -ค่าจดัซ้ือรถบรรทุกขนาด 6 ลอ้ พร้อมติดตั้งเครนพบั  
3,300,000.- 

3 โครงการขยายถนน คสล.
จากศาลตาปู่หนองระแซซนั
ถึงสามแยกถนนไปหลงัวดั
แจง้ และก่อสร้างรางระบาย
น ้า คสล.ถนนชีวสุทโธ จาก
สามแยกถนนหนองระแซซนั
ถึงถนนประโคนชยั-ปราสาท
เมืองต ่า 

2,857,500.- 
(โอนลด  

2,857,500.-) 

กองช่าง เน่ืองจากตอ้งแกไ้ขแบบก่อสร้างให้สอดคลอ้งกบัสภาพ
พ้ืนท่ีท่ีจะด าเนินโครงการ และมีโครงการท่ีมีความ
จ า เป็นเร่งด่วนกว่า จึงโอนงบประมาณไปตั้ งตาม
รายการดงัน้ี 
  -โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. พร้อมติดตั้ง
โคมไฟฟ้าส่องสว่างถนนรอบหนองระแซซนั จากศาล
ตาปรึกถึงสามแยกตดักบัถนนชีวสุทโธ  1,215,500.- 
  -โครงการปรับปรุงบ่อบาดาล(เดิม) และติดตั้งระบบ
กรองน ้ าบาดาลเคล่ือนท่ี (Mobile Plant)  1,614,500.-        
  -ค่าจดัซ้ือสวา่นไฟฟ้าโรตาร่ี  11,000.- 
  -ค่าจดัซ้ือเคร่ืองตดัหญา้แบบขอ้แขง็  16,500.- 



ล าดบั ช่ือโครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

หน่วยงานที่ 
รับผดิชอบ 

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

1 โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพ
ชมรมกุง้จ่อมกระยาสารท 
ประโคนชยั 

50,000.- กอง
สวสัดิการ
สงัคม 

กองสวสัดิการสงัคมด าเนินโครงการแต่ไม่ได้
ใชง้บประมาณท่ีตั้งไวใ้นเทศบญัญติั
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิ 

ล าดบั ช่ือโครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

หน่วยงานที่ 
รับผดิชอบ 

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

4 โครงการจดัท าป้ายช่ือชุมชน 
ถนนและซอยในเขตเทศบาล 

200,000.- 
(กนัเงิน/ 
ไม่ก่อหน้ี
ผกูพนั) 

กองช่าง เน่ืองจากเป็นโครงการท่ีโอนงบประมาณมาตั้ง
จ่ายรายการใหม่ในช่วงปลายปีงบประมาณ 2563  
ท าให้ไม่สามารถด าเนินการก่อหน้ีผูกพนัไดท้นั  
แต่ไดก้นัเงินไวเ้พ่ือด าเนินการในปีงบประมาณ 
2564 แลว้ 



ล าดบั ช่ือโครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

หน่วยงานที่ 
รับผดิชอบ 

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

1 โครงการอบรมสภาเดก็
และเยาวชนเทศบาล 
ต าบลประโคนชยั 

120,000.- 
(โอนลด  
70,000.-) 

กอง
สวสัดิการ
สงัคม 

เพ่ือเป็นการป้องกนั การควบคุมการแพร่ และระงบั
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 จึงได้
โอนงบประมาณไปตั้งเพ่ิมในโครงการสงเคราะห์
ผูด้อ้ยโอกาส 2 โครงการอบรมพฒันา

ศกัยภาพผูสู้งอายแุละ
ศึกษาดูงาน 

150,000.- 
(โอนลด  

100,000.-) 

กอง
สวสัดิการ
สงัคม 

3 โครงการเสริมสร้าง 
คุณค่าผูสู้งวยัใส่ใจ
ผูสู้งอาย ุ

40,000.- กอง
สวสัดิการ
สงัคม 

เพ่ือเป็นการป้องกนั การควบคุมการแพร่ และระงบั
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสังคม 



ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข 

ล าดั
บ 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

หน่วยงานที่ 
รับผดิชอบ 

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

1 โครงการปรับปรุงอาคาร
ศูนยบ์ริการสาธารณสุข
เทศบาลต าบลประโคนชยั 

343,400.- 
(กนัเงิน/ 
ไม่ก่อหน้ี
ผกูพนั) 

กอง 
สาธารณสุข 

 เน่ืองจากเป็นโครงการท่ีโอนงบประมาณมาตั้งจ่าย
รายการใหม่ในช่วงปลายปีงบประมาณ 2563 ท าให้
ไม่สามารถด าเนินการก่อหน้ีผูกพนัไดท้นั แต่ไดก้นั
เงินไวเ้พ่ือด าเนินการในปีงบประมาณ 2564 แลว้ 

2 โครงการอบรมและศึกษา 
ดูงานอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 
(อสม.) 

300,000.- 
(โอนลด 

283,400.-) 

กอง 
สาธารณสุข 

เพ่ือเป็นการป้องกนั การควบคุมการแพร่ และระงบั
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 จึงโอน
งบประมาณไปตั้งจ่ายตามรายการดงัน้ี 
-โครงการปรับปรุงอาคารศูนยบ์ริการสาธารณสุขฯ 
63,400.- 
-ประเภทบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์80,000.- 
-ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 140,000.- 



ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร 

ล าดบั 
ช่ือโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

หน่วยงานที่ 
รับผดิชอบ 

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

1 โครงการเลือกตั้ง 
นายกเทศมนตรีและ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

800,000.- 
(โอนลด  

482,940.- ) 

ส านกัปลดั 
เทศบาล 

เน่ืองจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ย ังไม่ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้ งท้อง ถ่ิน
รูปแบบต่างๆ จึงโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเพ่ิม
ใน ค่ าตอบแทนผู ้ป ฏิบั ติ ร าชก ารอัน เ ป็น
ประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2 โครงการอบรมและ 
ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังาน 

200,000.- 
(โอนลด  

200,000.- ) 

ส านกัปลดั 
เทศบาล 

เพ่ือเป็นการป้องกนั การควบคุมการแพร่ และ
ระงบัการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 
จึงโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเพ่ิมตามรายการ
ดงัน้ี 
  -ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา
ราชการ  20,000.- 
  -ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  30,000.- 
  -ประเภทรายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ  
100,000.- 
  -ประเภทวสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ 50,000.- 



ล าดบั ช่ือโครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

3 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบติังานของบุคลากร
สภาเทศบาล 

100,000.- ส านกัปลดั 
เทศบาล 

เพ่ือเป็นการป้องกนั การควบคุมการแพร่และ
ระงบัการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-
19 

4 โครงการจดังานวนัเทศบาล 30,000.- 
(โอนลด   
30,000.- ) 

ส านกัปลดั 
เทศบาล 

เพ่ือเป็นการป้องกนั การควบคุมการแพร่และ
ระงบัการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-
19 จึงโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเพ่ิมประเภท
ค่าบริการไปรษณีย ์

5 โครงการฝึกอบรมวินยัจราจร
ขบัข่ีปลอดภยั 

30,000.- ส านกัปลดั 
เทศบาล 

เพ่ือเป็นการป้องกนั การควบคุมการแพร่และ
ระงบัการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-
19 

6 โครงการฝึกซอ้มแผน
ป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 

20,000.-  ส านกัปลดั 
เทศบาล 

เน่ืองจากงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
เทศบาลต าบลประโคนชยัไดซ้อ้มแผนร่วม 
กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาประโคนชยั 
และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรสาขาเมืองตลุงแลว้ 



ล าดบั ช่ือโครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

หน่วยงานที่ 
รับผดิชอบ 

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

7 โครงการจดักิจกรรมวนั อปพร. 5,000.- 
(โอนลด 
5,000.-) 

ส านกัปลดั 
เทศบาล 

เพ่ือเป็นการป้องกนั การควบคุมการแพร่ 
และระงับการระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโควิด-19 จึงโอนงบประมาณไปตั้ง
จ่าย เ พ่ิมประเภทค่าบ า รุง รักษาและ
ซ่อมแซม  

8 โครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุ 
ทางถนนในช่วงเทศกาล 
1) เทศกาลปีใหม่       เบิกจ่าย 6,750.- 
2) เทศกาลสงกรานต ์ ไม่ไดเ้บิกจ่าย 

15,000.- ส านกัปลดั 
เทศบาล 

เ น่ื อ ง จ า ก คณะก ร ร ม ก า รบ ริ ห า ร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโควิด-19 มีมติให้เล่ือนวนัหยดุ
ในช่วงเทศกาลสงกรานต ์13-15 เมษายน 
2563 ออกไปก่อนโดยไม่เป็นวนัหยุด 
ราชการ เพ่ือให้การเฝ้าระวงัการป้องกนั
ผลกระทบจากการเดินทางและการรวม 
ตวัของบุคคลจ านวนมาก ซ่ึงอาจท าให้มี
การแพร่ระบาดของโรคไดง่้าย 

9 โครงการฝึกอบรมการป้องกนัและ 
ระงบัอคัคีภยัเบ้ืองตน้ 

50,000.- ส านกัปลดั 
เทศบาล 

เพ่ือเป็นการป้องกนั การควบคุมการแพร่ 
และระงับการระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโควิด-19 



ล าดบั ช่ือโครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

หน่วยงานที่ 
รับผดิชอบ 

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

10 โครงการฝึกทบทวน 
อาสาสมคัรป้องกนัภยั 
ฝ่ายพลเรือนเทศบาล 
ต าบลประโคนชยั 

20,000.- ส านกัปลดั 
เทศบาล 

ป้องกันจงัหวดับุรีรัมยไ์ม่อนุญาตให้ฝึกอบรมใน
พ้ืนท่ีเพราะอาจไม่ได้มาตรฐาน แต่อนุญาตให้
ฝึกอบรมท่ีกองร้อย อส.จ.บุรีรัมย์ และจังหวัด
ทหารบกบุรีรัมย ์แต่เน่ืองจาก อปพร.เทศบาลต าบล
ประโคนชยัไม่พร้อมท่ีจะไปฝึกอบรมนอกพ้ืนท่ี 

11 โครงการปรับปรุงขอ้มูล 
แผนท่ีภาษีและทะเบียน 
ทรัพยสิ์น 

100,000.- 
(โอนลด   

100,000.-) 

 กองคลงั เน่ืองจากกระทรวงมหาดไทยไดอ้อกระเบียบวา่ดว้ย
การด าเนินการตาม พรบ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูก
สร้าง พ.ศ. 2562 โดยก าหนดให้เร่ิมจดัเก็บตั้งแต่     
1 มกราคม 2563 และอยูร่ะหวา่งการปรับปรุงขอ้มูล
ภาษีใหม่ จึงโอนงบประมาณไปตั้งตามรายการดงัน้ี 
  -ประเภทรายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ  60,000.- 
  -ประเภทเงินเดือนพนกังาน  19,000.- 
  -ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
12,000.- 
  -ค่าจดัซ้ือโต๊ะและเกา้อ้ีท างาน  9,000.- 

12 โครงการเลือกตั้ง
คณะกรรมการชุมชน 

10,000.- กอง
สวสัดิการ
สงัคม 

เน่ืองจากกองสวสัดิการสงัคมไดแ้กไ้ขค าสัง่แต่งตั้ง
คณะกรรมการชุมชนใหมี้วาระอยูใ่นต าแหน่งตาม
วาระการด ารงต าแหน่งของนายกเทศมนตรี 



ล าดบั ช่ือโครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

หน่วยงานที่ 
รับผดิชอบ 

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

13 โครงการอบรมและศึกษา 
ดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการชุมชน 

400,000.- 
(โอนลด   

400,000.- ) 

กองสวสัดิการ 
สงัคม 

เพ่ือเป็นการป้องกนั การควบคุมการแพร่ 
และระงับการระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโควิด-19 จึงไดโ้อนงบประมาณไป
ตั้งในโครงการจดัท าป้ายช่ือชุมชน ถนน 
และซอยในเขตเทศบาล 200,000.- บาท  
และโครงการสงเคราะห์ผูด้้อยโอกาส 
200,000.- บาท  

14 โครงการก่อสร้างหอ 
กระจายข่าว สูงไม่ต ่ากวา่  
10 เมตร จ านวน 5 จุด 

500,000.- 
(กนัเงิน/ 
ไม่ก่อหน้ี 
ผกูพนั) 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

เน่ืองจากเป็นโครงการท่ีโอนงบประมาณ
ตั้ ง จ่ า ยรายการใหม่ใน ช่วงปลาย ปี
งบประมาณ 2563  ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการก่อหน้ีผูกพนัไดท้นั แต่ไดก้นั
เงินไวเ้พื่อด าเนินการในปีงบประมาณ 
2564 แลว้ 



ล าดบั ครุภณัฑ์ 
งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

หน่วยงานที่ 
รับผดิชอบ 

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

1 ระบบกลอ้งวงจรปิด จ านวน 5 จุด  
และกลอ้ง 10 ตวั 

500,000.- 
(กนัเงิน/ 

ไม่ก่อหน้ีผกูพนั) 

ส านกัปลดั 
เทศบาล 

เ น่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ท่ี
โอนงบประมาณมาตั้งจ่าย
รายการใหม่ในช่วงปลายปี
งบประมาณ 2563  ท าให้
ไ ม่สามารถด า เ นินการ    
ก่อหน้ีผูกพนัไดท้นั แต่ได้
กนัเงินไวเ้พ่ือด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 2564 แลว้ 

2 ท่อส่งน ้ า HDPE ขนาดØ ไม่นอ้ยกวา่  
250 มม. (PE100) ชั้น PN8 ยาว 6 ม. 
เช่ือมสตบัเอน็ และติดตั้งจาน 2 ดา้น 
พร้อมปะเกน็ยาง สกรูน็อต จ านวน 
29 ท่อน  (รวมยาว 174 ม.) 

500,000.- 
(กนัเงิน/ 

ไม่ก่อหน้ีผกูพนั) 

ส านกัปลดั 
เทศบาล 

3 รถบรรทุก ขนาด 6 ลอ้ พร้อมติดตั้ง 
เครนพบั จ านวน 1 คนั 

3,300,000.- 
(กนัเงิน/ 

ไม่ก่อหน้ีผกูพนั) 

กองช่าง 



ประเมินความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงาน  

ส่งกลบั 
655 คน 

กลุ่มตวัอยา่ง 
1,000 คน 

หญิง 403 คน ชาย 252 คน 



93 คน 

68 คน 

122 คน 

115 คน 

146 คน 

111 คน อายุ 
ต ่ากวา่ 20 ปี 
20-30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
51-60 ปี 
มากกวา่ 60 ปี 



158 คน 

218 คน 54 คน 

185 คน 

37 คน 

3 คน 

การศึกษา 
ประถมศึกษา 

มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

ปริญญาตรี 

สูงกวา่ปริญญาตรี 

อ่ืนๆ 



159 คน 

20 คน 

128 คน 
138 คน 

99 คน 

78 คน 
33 คน อาชีพ 

รับราชการ 

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 

คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 

รับจา้ง 

นกัเรียน/นกัศึกษา 

เกษตรกร 

อ่ืนๆ (แม่บา้น/บ านาญ) 
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ความพงึพอใจในภาพรวมแต่ละประเดน็ 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 



199 คน 

56 คน 

61 คน 150 คน 

80 คน 

87 คน 
22 คน 

ความพึงพอใจในแต่ละยทุธศาสตร์ 

ยทุธศาสตร์ท่ี1 

ยทุธศาสตร์ท่ี2 

ยทุธศาสตร์ท่ี3 

ยทุธศาสตร์ท่ี4 

ยทุธศาสตร์ท่ี5 

ยทุธศาสตร์ท่ี6 

ยทุธศาสตร์ท่ี7 



รายรับจริงเทศบาล  (ณ  30 กนัยายน 2563) 

หมวด จ านวนเงนิ (บาท) 

รายไดเ้บด็เตลด็ 347,510.05 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 46,576,026.- 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 235,604.04 

รวมทั้งส้ิน 90,678,745.68 

หมวด จ านวนเงิน (บาท) 

ภาษีอากร (ภาษีจดัเกบ็เอง) 531,968.52 

ภาษีอากร (ภาษีท่ีรัฐบาลจดัสรรให้) 38,667,505.11 

ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต และค่าปรับ 715,951.- 

รายไดจ้ากทรัพยสิ์น 3,604,180.96 



 

ณ  30 กนัยายน 2563    
 

ยอดเงินกูค้งเหลือทั้งหมด      7,721,183.70  บาท 
ยอดเงินสะสม          82,514,955.92  บาท 
ยอดเงินทุนส ารองสะสม     41,354,287.92  บาท 
 



รายจ่ายจริงเทศบาล (ณ  30 กนัยายน 2563) 

หมวด จ านวนเงนิ (บาท) 
รายจ่ายงบกลาง 19,172,580.53 

เงนิเดือน ค่าจ้าง (งบบุคลากร) 28,396,130.46 

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวสัดุ และหมวด
สาธารณูปโภค (งบด าเนินงาน) 

19,720,743.48 

ค่าครุภัณฑ์ ทีด่นิ และส่ิงก่อสร้าง (งบลงทุน) 10,212,690.- 

เงนิอุดหนุน 10,705,520.- 

งบรายจ่ายอ่ืนๆ 15,000.- 

รวมทั้งส้ิน 88,222,664.47 



รายรับจริงประปา  (ณ  30 กนัยายน 2563) 

ประเภท จ านวนเงนิ (บาท) 
ค่าจ าหน่ายน ้าจากมาตรวดัน ้า 7,494,215.- 

ค่าเช่ามาตรวดัน ้า 1,171,545.- 

ผลประโยชนอ่ื์นๆ จากเบด็เตลด็ 562,578.38 

ดอกเบ้ีย 166,755.98 

รวมทั้งส้ิน 9,395,094.36 



 

ณ  30 กนัยายน 2563    
 

ยอดเงินสะสม          12,821,077.05  บาท 
ยอดเงินทุนส ารองสะสม       4,866,226.35  บาท 
 



รายจ่ายจริงประปา  (ณ  30 กนัยายน 2563) 

หมวด จ านวนเงิน (บาท) 
รายจ่ายงบกลาง 548,211.80 

รายจ่ายประจ า 7,144,867.36 

รายจ่ายเพ่ือการลงทุน 607,383.18 

รวมทั้งส้ิน 8,300,462.34 


