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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (ตุลาคม ๒๕61 - มีนาคม ๒๕๖2) 
********************* 

   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๒๙ (3) ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผย ภายใน    
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
 

      เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน 
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕48 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 29 (3) 
เทศบาลต าบลประโคนชัยจึงขอประกาศผลการติดตามผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (ตุลาคม ๒๕61 - มีนาคม ๒๕๖2) ให้ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลประโคนชัยได้ทราบโดยท่ัวกัน และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบก ากับการบริหารจัดการเทศบาล
ต าบลประโคนชัย ดังรายละเอียดแนบท้าย 
 

  ท้ังนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเกี่ ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความ
ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงานของเทศบาลต าบลประโคนชัย สามารถติดต่อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีเทศบาลต าบลประโคนชัย หรือแจ้งผ่านผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย เพื่อจะ
ได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีต่อไป 
 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  29  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
 
 
 
 

      (นายประสงค์  พวงไพบูลย์) 
            นายกเทศมนตรีต าบลประโคนชัย  

 

 
 
 
 



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 

  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
พัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย จึงได้ด าเนินการติดตามผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2564) รวมแก้ไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต้ังแต่ตุลาคม 2561 
ถึงมีนาคม 2562) โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมิน 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-Plan) และแผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม พร้อมท้ังติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฉบับนี้จะ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัยต่อไป 
 
         เทศบาลต าบลประโคนชัย 
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ค าน า 
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ส่วนที่  2  ผลการด าเนินโครงการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  (ต.ค. 61 - มี.ค. ๖2)  
      วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลประโคนชัย    7 
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ส่วนที่  ๑ 
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 าแผนพัฒนาท้องถิ่น 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  
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ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนท่ีส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกได้ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และการ
ด าเนินการตามโครงการซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ 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 และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย ส่ังการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย ส่ังการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ 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 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งตามค าส่ังเทศบาลต าบลประโคนชัย ท่ี 238/๒๕61 ลงวันท่ี     
8  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 ได้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย  
ประกอบด้วย 

(1) ร.ต.ต.วรรณะ  เรืองศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลประโคนชัย กรรมการ 
   (2) นายเฉลิมชัย  ไวยาประโคน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลประโคนชัย กรรมการ 

(3) นายสุธีร์  ธนูศิลป ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลประโคนชัย กรรมการ 
(4) นางส าเนียง  เมือประโคน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น   กรรมการ 
(5) นางพัชรี  รักษะประโคน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น   กรรมการ 
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(6) นายศักดิ์กรินทร์  คูณประโคน  ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครองช านาญการพิเศษ) 
ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  กรรมการ 

(7) นายชรินทร์  ส่องสพ    ท้องถิ่นอ าเภอประโคนชัย 
ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  กรรมการ 

(8) นายทรงยศ  ชัยอินทร์  ผู้อ านวยการกองช่าง    กรรมการ 
(9) จ.อ.ปรีชา  ดีด้วยชาติ  ผู้อ านวยการกองการประปา   กรรมการ 
(๑0) นายวิทิต  ปาประโคน ข้าราชการบ านาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
(11) นายโยธี  เชิญขวัญชัย   ข้าราชการบ านาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
ท้ังนี้ ได้เปล่ียนแปลงค าส่ังให้คณะกรรมการฯ มีวาระอยู่ในต าแหน่ง ต้ังแต่วันท่ี 4 ตุลาคม 

2561 ถึงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2565 ค าส่ังใดท่ีขัดหรือแย้งกับค าส่ังฉบับนี้เป็นอันยกเลิกไป โดยใช้ค าส่ังฉบับ
นี้แทน 

 

โดยมี นายวิทิต ปาประโคน ข้าราชการบ านาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการ 
และนายทรงยศ ชัยอินทร์ ผู้อ านวยการกองช่างเทศบาลต าบลประโคนชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการ ตาม
มติการประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย ครั้งท่ี ๑/๒๕61 
เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2561 และตามค าส่ังเทศบาลต าบลประโคนชัย ท่ี ๑17/๒๕61 ลงวันท่ี 30 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61 

 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๒๙ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย  มีอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 

(๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลประโคนชัยต่อผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัยเสนอต่อสภา
เทศบาลต าบลประโคนชัย และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย พร้อมท้ังประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย ให้ประชาชนในเทศบาลต าบลประโคนชัยทราบในท่ี
เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  (4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย ได้แต่งต้ังคณะ 
ท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย ตามค าส่ัง ท่ี ๑/๒๕61  
ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61 โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน 
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ (๔)  
ประกอบด้วย 

๑. นางสุดเฉลียว  สง่าประโคน ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน หัวหน้าคณะท างาน 
  ๒. น.ส.วารุณี  พวงไพบูลย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป     คณะท างาน 

๓. นายอิศรา  ศรีธีระวิโรจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  คณะท างาน 
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๔. น.ส.รักชนก  ปึกประโคน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ คณะท างาน 
๕. นางพรรณิภา  บุบผารัตน์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ  คณะท างาน 
 

  โดยคณะท างานมีหน้าท่ีด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย
ลงข้อมูลการจัดท าแผน การเปล่ียนแปลงแผน การขออนุมัติงบประมาณ การลงนามสัญญาโครงการ การ
เบิกจ่ายงบประมาณ และผลการด าเนินงาน ผ่านระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและ
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ใน Website ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น และประมวลผลข้อมูลพร้อมจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลประโคนชัย เพื่อประเมินผลการรายงานผล แล้วรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีต าบลประโคนชัย เพื่อให้
นายกเทศมนตรีต าบลประโคนชัยเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลประโคนชัย และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลประโคนชัย พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในท่ีเปิดเผย 
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
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ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ  

อปท. 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น 
รายงานผล เสนอ 

รับทราบ/ต้ังข้อสังเกต/เสนอแนะ
ความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

ประกาศผลการติดตามและ
ประ เมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนใน อปท. ทราบในท่ี
เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้ เป็นระยะเวลา    
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

พิจารณาให้ข้อคิดเห็น 

เสนอ 



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. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดท าเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก ่

แบบท่ี ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ ๓ เดือน เริ่ม
ต้ังแต่ส้ินสุดการด าเนินงานในไตรมาสท่ี ๑ 

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. 2562 
(ตุลาคม 2561 - มนีาคม 2562) 

 
วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลประโคนชัย 

“ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจรุ่งเรือง เมอืงน่าอยู่" 
 

พันธกิจการพัฒนาของเทศบาลต าบลประโคนชัย  มีดังนี้ 
๑. ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ท านุบ ารุงศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา

ของถิ่น 
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 ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๓.๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชนให้ถูกหลัก

สุขาภิบาล 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

๔.๑ ส่งเสริมสุขภาพและการบริการสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐาน 
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๔.๒ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน 
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 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการและให้การสงเคราะห์ประชาชน 
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 - ๒๕๖4) ตามกระบวนการ
ท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม 
เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นท่ีท่ี
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

เทศบาลต าบลประโคนชัยได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖4) เมื่อวันท่ี 
30 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รวมแก้ไข-
เพิ่มเติม-เปล่ียนแปลง)  จ าแนกตามยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
๑) ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

30 29,559,850.- 

๒) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 11 21,264,000.- 
๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 7 6,560,000.- 
๔) ด้านสาธารณสุข 9 2,150,000.- 
๕) ด้านเศรษฐกิจ 3 170,000.- 
๖) ด้านสังคม 16 18,070,800.- 
๗) ด้านการเมืองการบริหาร 22 3,214,000.- 

ครุภัณฑ์ 26 5,443,200.- 
รวมทั้งสิ้น 124 86,431,850.- 
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การจัดท างบประมาณ 

เทศบาลต าบลประโคนชัยได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖2 เมื่อวันท่ี ๒8 กันยายน ๒๕61 และโอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ  งบประมาณ 

๑. ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 24 21,633,400.- 

๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 6 6,513,300.- 

๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 2 150,000.- 

๔. ด้านสาธารณสุข 7 1,450,000.- 

๕. ด้านเศรษฐกิจ 3 130,000.- 

๖. ด้านสังคม  15 16,718,900.- 

๗. ด้านการเมืองการบริหาร  17 2,417,000.- 

ครุภัณฑ์ 22 4,164,700.- 

รวมทั้งสิ้น 96 53,177,300.- 
 

1. โครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562  จ านวน  86  โครงการ  งบประมาณ  46,047,000.- บาท (โอนเพิ่ม/ลดงบประมาณแล้ว)  แยกเป็น 

๑.1 จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง  จ านวน 45 โครงการ  งบประมาณ 5,923,300.- บาท  
ได้แก่ 

1) โครงการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังและส่งเสริมการอ่าน 
2) โครงการจัดหาหนังสือและส่ือส่ิงพิมพ์ประจ าหอสมุดเทศบาล 
3) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
4) โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา 
5) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
6) โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 
7) โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 
8) โครงการอัตลักษณ์ประโคนชัย 

    9) โครงการส่งนักกีฬาเทศบาลต าบลประโคนชัยร่วมแข่งขันกีฬา 
   10) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลต าบลประโคนชัย 

11) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
12) โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 
13) โครงการเดิน-วิ่ง ระแซซนัมินิมาราธอน 
14) โครงการอบรมโยคะเบ้ืองต้น 
๑5) โครงการสร้างจิตส านึกในการรักษาส่ิงแวดล้อม 
๑6) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 
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17) โครงการอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
18) โครงการอบรมผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาลต าบลประโคนชัย และศึกษา   

ดูงานตลาดสดตัวอย่าง 
19) โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
20) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชมรมกุ้งจ่อมกระยาสารทประโคนชัย 
21) โครงการฝึกอบรมการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
22) โครงการอบรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลประโคนชัย 
๒3) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
24) โครงการอบรมและส่งเสริมพัฒนาสตรีเทศบาลต าบลประโคนชัย 
25) โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัว 
26) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว 
27) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
28) โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ 
29) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
30) โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 
31) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์แก่ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 
32) โครงการเวทีประชาคมจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
๓3) โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 
๓4) โครงการจัดงานวันเทศบาล 
๓5) โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
36) โครงการอบรมการจัดท าสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
๓7) โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
38) โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน 
39) โครงการจัดท าแผนชุมชน 
40) โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาล 
41) โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลต าบล  

ประโคนชัย 
42) โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น 
๔3) โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
๔4) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 
๔5) โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. 

และครุภัณฑ์  จ านวน  3  โครงการ  งบประมาณ  870,000.- บาท  ได้แก่ 
1) โครงการจัดซื้อเครื่องเช่ือม pvc   
2) โครงการจัดซื้อมอเตอร์สูบน้ า ขนาด ๑๐๐ แรงม้า และขนาด ๒๕ แรงม้า 
3) โครงการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๔๐๐ kVA 
 

1.๒ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน  22  โครงการ  งบประมาณ  4,353,200.- บาท  
ได้แก่ 
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๑) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
2) โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 
3) โครงการจัดงานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย 

    4) โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาอ าเภอประโคนชัย 
5) โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน 
6) โครงการส่งเสริมงานรัฐพิธีและงานส าคัญทางราชการ 
7) โครงการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน 

    8) โครงการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 
9) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตพร้อมบ่อพัก คสล. จากประตูหลัง

วัดโพธิ์ถึงแยกถนนพิบูลย์สวัสด์ิ 
     10) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.ถนนชัยศิริ จากหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข

ถึงถนนโชคชัย-เดชอุดม 
11) โครงการจัดท าป้ายช่ือชุมชน ถนนและซอยในเขตเทศบาล 
12) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเสาธงหน้าส านักงานเทศบาลต าบลประโคนชัย 
13) โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ าบ่อพักซอยข้างท่ีท าการ

ไปรษณีย์ประโคนชัย 
14) โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ าบ่อพัก ซอยนิลพงษ์ ม.3 
15) โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลประโคนชัย 
16) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
17) โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
18) โครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชน 
19) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
20) โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
21) โครงการติดต้ังท่อธารประปาดับเพลิง 
22) โครงการปรับปรุงหลังคาโรงจอดรถบริเวณหลังส านักงานเทศบาลต าบลประโคนชัย 

และครุภัณฑ์  จ านวน  10  โครงการ  งบประมาณ  1,599,000.- บาท  ได้แก่ 
1) โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 

๒๔,๐๐๐ บีทียู. พร้อมติดต้ัง  
2) โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 

๒๔,๐๐๐ บีทียู. พร้อมติดต้ัง (งานศูนย์บริการสาธารณสุข) 
3) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ออลอินวันส าหรับงานส านักงาน จอขนาด  ไม่

น้อยกว่า 2๑ นิ้ว (กองการศึกษา) 
4) โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 

     5) โครงการจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๙.๕ นิ้ว  
   6) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๑ จอภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว พร้อมเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA 
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7) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๒ จอภาพ

ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว พร้อมเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA 
8) โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเล่ือนกระจก ขนาด ๔ ฟุต   
9) โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,000 ซีซี  

หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคล่ือน 2 ล้อ 
10) โครงการจัดซื้อช้ันวางรองเท้า 30 ช่อง ขนาด 0.30x1.50x0.90 ม. 

 

1.๓ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปแบบมีวัตถุประสงค์  จ านวน  6  โครงการ  งบประมาณ 
33,301,500.- บาท  ได้แก่ 
   ๑) โครงการจัดหาอาหารกลางวัน 

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

 
2. โครงการที่ไม่ได้บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 (ต้ังจ่ายรายการใหม่) จ านวน 10 โครงการ งบประมาณ 7,130,300.- บาท (โอนเพิ่ม/ลด
งบประมาณแล้ว)  แยกเป็น 

2.1 จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง   
ครุภัณฑ์  จ านวน 1 โครงการ  งบประมาณ 96,000.- บาท ได้แก่ 
1) โครงการจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาด ๕ วัตต์  

2.2 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปและจ่ายขาดเงินสะสม  จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 
5,434,600.- บาท (เงินอุดหนุนท่ัวไป 4,759,400.- บาท และจ่ายขาดเงินสะสม 675,200.- บาท)  ได้แก่ 
     1) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก และปรับปรุงผิวจราจร คสล. 
ถนนชัยศิริจากหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข ถึงถนนโชคชัย-เดชอุดม  

2.3 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
   ครุภัณฑ์  จ านวน 8 โครงการ  งบประมาณ  1,599,700.- บาท  ได้แก่ 

    1) โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๒ บานเปิด 
2) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) มี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz   
3) โครงการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น  ขนาด  25 ลิตร 
4) โครงการจัดซื้อโต๊ะท างาน   
5) โครงการจัดซื้อเก้าอี้ท างาน   

    6) โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ แบบDSLR ความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า 24 MPIXEL   
7) โครงการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง (11 รายการ) 
8) โครงการจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด พร้อมเสาเหล็กติดต้ังกล้อง 
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รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลประโคนชัย  มีดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

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

 1. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ   
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

๑๐๐,๐๐๐.- 
 
เพ่ือน้อมส านึกพระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระ 
บรมราชินีนาถ 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนม 
พรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี 

๒. 2. จัดงานเฉลิมพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศา 
นุวงศ์ 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

๑0๐,๐๐๐.- 
 
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา และวัน
คล้ายวันพระราชสมภพ 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระมหากษัตริย์และ
วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบรมวงศานุวงศ ์

๓. 3. ส่งเสริมงานรัฐพิธีและงานส าคัญ
ทางราชการ 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

๑๐,๐๐๐.- เ พ่ือสนับสนุนงบประมาณให้ที่   
ท าการปกครองอ าเภอประโคนชัย 
ด าเนินกิจกรรม 

งานรัฐพิธีและงานส าคัญทางราชการ เช่น 
วันปิยมหาราช /วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 
กรกฎาคม , 12 สิงหาคม / วันคล้าย 
วันสวรรคต ร.9 ฯลฯ 

๔. 4. จัดหาอาหารกลางวัน เงินอุดหนุน
แบบมี

วัตถุประสงค์ 

๑๑,248,๐๐๐.- เพ่ือให้นักเรียนสังกัด สพป.บร.๒ 
ในเขตเทศบาล ๓ โรง มีอาหาร
กลางวันรับประทาน 

อาหารกลางวัน 

5. 5. จัดหาอาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุน
แบบมี 

วัตถุประสงค์ 

๕,813,90๐.- 
 
เพ่ือให้นักเรียนสังกัด สพป.บร.๒ 
ในเขตเทศบาล ๓ โรง และ รร.
เทศบาลต าบลประโคนชั ย  มี
อาหารเสริม(นม) รับประทาน 

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

6.  6. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ รายได้ 
จัดเก็บเอง 

๑3๐,๐๐๐.- เพ่ือส่งเสริมให้ทุกองค์กรได้เห็น
ความส าคัญของเด็ก 

งานวันเด็กแห่งชาติ 

7.  7. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๑,986,50๐.- 
(โอนเพ่ิม 

6,000.-) 

เพ่ือส่งเสริมศักยภาพการจัดการ 
ศึกษาโรง เรียนเทศบาลต าบล  
ประโคนชัย 

ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา ค่าพัฒนาครูผู้ดูแล
เด็ก ค่าเงินรายหัวนักเรียน แบบเรียนและ
สิ่งพิมพ์ ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

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

8. จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังและส่งเสริม
การอ่าน 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

74,๐๐๐.- 
(โอนลด 6,000.-) 

เพ่ือส่งเสริมทักษะทางการศึกษา
ให้นักเรียน 

แข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ,วิทยาศาสตร์, 
ภาษาไทย, คณิตศาสตร์ ฯลฯ 

9. 9.จัดหาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ประจ า
หอสมุดเทศบาล 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

๑๐๐,๐๐๐.- 
 
เพ่ือให้ประชาชนมีหนังสือเลือก
อ่านหลากหลาย 

หนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร และสิ่งพิมพ์
อื่นๆ 

๑๐. 10. สนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,000.- เพ่ือสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานที่
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตส าหรับ
นักเรียนยากจน 

นักเรียนยากจนของโรงเรียนเทศบาลต าบล 
ประโคนชัย 

๑๑. ๑1. ส่งนักกีฬาเทศบาลต าบล 
ประโคนชัยร่วมแข่งขันกีฬา 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

๒๐๐,๐๐๐.- เพ่ือสร้างความสามัคคี ระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

กีฬาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ  
ประโคนชัยเกมส์ และกีฬาสันนิบาตเทศบาล 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

๑๒. ๑2. ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาอ าเภอ 
ประโคนชัย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5๐,๐๐๐.- เ พ่ือสนับสนุนงบประมาณให้ที่  
ท าการปกครองอ าเภอประโคนชัย
จัดการแข่งขันกีฬา 

กีฬาฟุตบอลประเพณี  จ .บุรี รัม ย์  ชิ ง ถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา  
ลงกรณฯ และกีฬาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพฯ (ประโคนชัยเกมส์) 

๑๓. ๑3. จัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลต าบล
ประโคนชัย 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

๓6๐,๐๐๐.- เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้ออก
ก าลังกายมีสุขภาพแข็งแรง  

การแข่ง ขันกีฬาชนิดต่างๆ เช่น เปตอง , 
ฟุตบอล 7 คน , บาสเกตบอล ฯลฯ 

๑๔.  ๑4. แข่งขันกีฬาสีภายใน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๑๒๐,๐๐๐.- เ พ่ือส นับส นุนงบประมาณให้
โรงเรียนในเขตเทศบาลจัดการ
แข่งขันกีฬาสีภายใน 

กีฬาสีภายในโรงเรียนสงักัด สพป.บร.2 จ านวน 
๓ โรง และ สังกัด สพม.32 จ านวน ๒ โรง 

15.  15. เดิน-ว่ิง ระแซซัน มินิมาราธอน 
(เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

100,000.- 
(โอนเพ่ิม 20,000.-) 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้ออก
ก าลังกายมีสุขภาพแข็งแรง 

ฟันรัน  5.55  กม.  มินิมาราธอน  10.5  กม.  
ฮาร์ฟมาราธอน  21.1  กม. 

16.  16. อบรมโยคะเบื้องต้น  
(เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

30,000.- เพ่ือส่งเสริมให้ประชาขนได้ออก
ก าลังกาย 

การฝึกโยคะเบื้องต้น 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

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

17. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา รายได้ 
จัดเก็บเอง 

4๐,๐๐๐.- เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา 

วันออกพรรษา วันข้ึนปีใหม่ วันมาฆบูชา  
วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา  

18. 18. จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ 
สามเณร และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

60,000.- เพ่ือสนับสนุนงบประมาณให้วัด
กลางจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเพ่ือ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
เยาวชนและประชาชน 

พระภิกษุ สามเณร และศลีจาริณ ี
ภาคฤดูร้อน 

19. 19. จัดงานประเพณีลอยกระทง รายได้ 
จัดเก็บเอง 

18๐,๐๐๐.- เพ่ืออนุรักษ์และสืบสานประเพณี
ของไทยให้คงอยู่ 

กิจกรรมต่างๆ งานประเพณีลอยกระทง 

20. 20. จัดงานประเพณีสงกรานต์ รายได้ 
จัดเก็บเอง 

15๐,๐๐๐.- เพ่ืออนุรักษ์และสืบสานประเพณี
ของไทยให้คงอยู่ 

กิจกรรมต่างๆ งานประเพณีสงกรานต์ 

21. 21.จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา รายได้ 
จัดเก็บเอง 

๗๐๐,๐๐๐.- เพ่ืออนุรักษ์และสืบสานประเพณี
ของไทยให้คงอยู่ 

กิจกรรมต่างๆ งานประเพณีแห่ เทียน
พรรษา 

22. 
 

22. จัดงานประเพณีข้ึนเขาพนมรุ้ง เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๒๐,๐๐๐.- เ พ่ื อส นับส นุนงบประมาณให้      
ที่ท าการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
ด าเนินกิจกรรมสืบสานประเพณี
ขอมโบราณ และส่ง เสริมการ
ท่องเท่ียวอารยธรรมขอม 

งานประเพณีข้ึนเขาพนมรุ้ง ณ อุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง 

 

23. 

 

๒3. จัดงานเทศกาลข้าวมะลิหอม  
ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๓๐,๐๐๐.- เพ่ือสนับสนุนงบประมาณให้ที่ท า
การปกครองอ าเภอประโคนชัย
ด าเนินกิจกรรมสนับสนุนสินค้า  
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวประโคนชัย 

งานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชม
ทุ่งนกประโคนชัย 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

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

24. อัตลักษณ์ประโคนชัย รายได้ 
จัดเก็บเอง 

3๐,๐๐๐.- เ พ่ือส่ ง เสริ มการ ถ่ายภาพงาน
ประเพณีแห่เทียนพรรษาอ าเภอ
ประโคนชัย 

ภาพถ่ายงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
อ าเภอประโคนชัย 

25. ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 1. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีตพร้อมบ่อพัก คสล. จากประตู
หลังวัดโพธ์ิถึงแยกถนนพิบูลย์สวัสด์ิ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

293,700.- 
(โอนลด 

1,000,000.-) 

เพ่ือให้ผิวจราจรมีสภาพที่ดี ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างเฉลี่ย   
๔-๗ ม. ยาว ๓๓๖ ม. หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า ๒,๑๑๐ ตร.ม. (หักพ้ืนที่บ่อพัก) 
ปรับปรุงบ่อพัก ๓๙ บ่อ 

26.  2. ก่อสร้างท่อระบายน้ าคสล. ถนน 
 ชัยศิริ จากหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 
 ถึงถนนโชคชัย-เดชอุดม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

- 
(โอนลด 

4,759,400.-) 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในชุมชน 
และให้ผิวจราจรมสีภาพที่ดี 

ท่อระบายน้ า คสล.Ø ๑.๐๐ ม. ยาว ๖๑๕ 
ม. บ่อพัก คสล. ขนาด ๑.๓๐ x ๑.๕๗ ม. 
จ านวน 44 บ่อ ผิวจราจร คสล. หนา 
๐.๒๐ ม. กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๖๕๙ ม. 
หรือคิดเป็นพ้ืนที่ ไม่ น้อยกว่า  ๑ ,๙๗๗   
ตร.ม. 

27.  3. ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. พร้อม 
บ่อพักและปรับปรุงผิวจราจร คสล.ถนน
ชัยศิริ จากหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข
ถึงถนนโชคชัย-เดชอุดม  
(เปลี่ยนแปลงแผน ครั้งที่ 1/2562) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป ,  

เงินสะสม 

5,434,600.- เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในชุมชน 
เพ่ือเพ่ิมระดับและปรับปรุงผิว
จราจรให้มีสภาพที่ดี 

ท่อระบายน้ า คสล.Ø 0.60 ม. ยาว 375 
ม. บ่อพัก คสล.ขนาด 1.30x1.00 ม. 
จ านวน 39 บ่อ ผิวจราจร คสล. หนา 
0.15 ม. กว้างเฉลี่ย 3.00-16.40 ม. 
ยาว 237 ม. ไหล่ทาง คสล. หนา 0.15 
ม. กว้างเฉลี่ย 1.50 ม. ยาว 367 ม. 

28. 

 

 4. ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ 
 ระบายน้ าบ่อพัก ซอยข้างที่ท าการ
ไปรษณีย์ประโคนชัย  
(เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

171,100.- เพ่ือให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐานและมี
ระบบระบายน้ าท่ีดี 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 30.80 ม. 
หนา 0.15 ม. บ่อพัก 4 บ่อ ท่อระบาย
น้ าØ0.40 ม. คิดเป็นพ้ืนที่ 123.2 ตร.ม. 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

29. ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 5. ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า บ่อพัก ซอยนิลพงษ์ ม.3  
(เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

313,900.- เพ่ือให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน และมี
ระบบระบายน้ าท่ีดี 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม. ยาว 60 ม. หนา 
0.15 ม. บ่อพัก 7 บ่อ ท่อระบายน้ าØ 
0.40 ม. คิดเป็นพ้ืนที่ 240 ตร.ม. 

30.   6. จัดท าป้ายชื่อชุมชน ถนน และซอย
ในเขตเทศบาล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.- เพ่ือความสะดวกในการติดต่อ
ประสานงาน 

ป้ายชื่อชุมชน ถนน และซอยในเขต
เทศบาล 

31. ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 1. สร้างจิตส านึกในการรักษา  
 สิ่งแวดล้อม 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

๑5๐,๐๐๐.- 
 
เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการรักษาสิ่งแวดล้อม  

กิจกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมใน 
เขตเทศบาล 

32.  2. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเสาธงหน้า
ส านักงานเทศบาลต าบลประโคนชัย 
(เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

- 
(โอนลด 

500,000.-) 

เพ่ือความสวยงามของสถานที่
ราชการ 

ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ก่อสร้างสระน้ า
พร้อมติดต้ังน้ าพุ 

33. 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 

 1. พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานใน
ชุมชน 

เงินอุดหนุน
แบบมี

วัตถุประสงค์ 

120,000.- เพ่ือสนับสนุนการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน 

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

34.  2. พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข รายได้ 
จัดเก็บเอง 

150,000.- เพ่ืออบรมให้ความรู้ทางด้าน
สาธารณสุข 

กลุ่มผู้ประกอบการงานสุขาภิบาลอาหาร, 
กลุ่มด้านส่งเสริมสุขภาพ และกลุ่มเสี่ยง  

35.  3. อบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

300,000.- เพ่ือพัฒนาศักยภาพการด าเนินงาน
ด้านสาธารณสุขให้แก่ อสม. 

อสม.เทศบาลต าบลประโคนชัย 

36.  4. อบรมผู้ประกอบการในตลาดสด
เทศบาลต าบลประโคนชัย และศึกษา   
ดูงานตลาดสดตัวอย่าง 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

300,000.- เพ่ือส่งเสริมให้ปฏิบัติตนได้ถูกหลัก
สุขาภิบาล 

ผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาลต าบล
ประโคนชัย 

37.  5.สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลประโคนชัย  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

240,000.- เพ่ือสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม
ของกองทุนฯ 

กิจกรรมของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลประโคนชัย  
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

38. 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 

 6. สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.- 1. เพ่ือด าเนินการส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์  
2. เพ่ือด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

ส ารวจข้อมูลประชากรสุนัข/แมว ท่ีมีเจ้าของ
และไม่มีเจ้าของในเขตเทศบาล ปีละ 2 ครัง้ 

39.  7. พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
 (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

320,000.- เพ่ือสนับสนุนงบประมาณให้ชุมชน
ด าเนินงานตามแนวทางของ
โครงการ  

สนับสนุนงบประมาณให้คณะกรรมการ 
ชุมชนเทศบาลต าบลประโคนชัย ชุมชนละ 
20,000.- บาท 

40. ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจ 

1. อบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน รายได้ 
จัดเก็บเอง 

30,000.- 
(โอนลด 

20,000.-) 

เพ่ือส่งเสริมการสร้างงานและเพ่ิม
รายได้ให้แก่ประชาชน 

ประชาชนที่มีความสนใจ 

41. 2. อบรมพัฒนาศักยภาพชมรมกุ้งจ่อม
กระยาสารทประโคนชัย 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

50,000.- เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า 
และการบริหารจัดการชมรมให้มี
ประสิทธิภาพ  

สมาชิกชมรมกุง้จ่อมกระยาสารทประโคนชัย 

42.  3. ฝึกอบรมการเกษตรตามแนวทฤษฎี
ใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

50,000.- เพ่ือส่งเสริมความรู้ในการท าเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 

เกษตรกรหรือผู้ที่มคีวามสนใจ 

43. ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

150,000.- เพ่ือส่งเสริมให้ผูสู้งอายุด ารงชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 

44. ๒. จัดงานวันผู้สูงอายุ รายได้ 
จัดเก็บเอง 

3๐,๐๐๐.- 
(โอนลด 

20,000.-) 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้ท ากิจกรรมร่วมกัน
และพบปะพูดคุยกัน 

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 

45. ๓.อบรมพัฒนาศักยภาพคณะท างาน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

๑๐,๐๐๐.- เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ 
คณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน 

  คณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัว 
 ในชุมชน 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

46. ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

๔. จัดหารายได้เพ่ือจัดกิจกรรมสาธารณ
กุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๒๐,๐๐๐.- เพ่ือสนับสนุนงบประมาณส านักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ด าเนิน
กิจกรรมสาธารณกุศลตามภารกิจ 

ประชาชนที่ ได้รับความเดือดร้อนจาก
ปัญหาทางสังคมและผู้ประสบสาธารณภัย 

47. ๕. สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส รายได้ 
จัดเก็บเอง 

๕๐,๐๐๐.- 
 
เพ่ือมอบเครื่องอุปโภคบริโภคหรือ  
เงินสงเคราะห์ใหผู้้ด้อยโอกาส 

ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล 

48. ๖. ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

1๐,0๐๐.- 
 
เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมการป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคล
ในครอบครัว 

เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 

49. 7. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๑๐,๐๐๐.- เพ่ือสนับสนุนงบประมาณให้ 
ที่ท าการปกครองอ าเภอประโคนชัย
ด าเนินกิจกรรม 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพ้ืนที่ อ.ประโคนชัย 

50. 8. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

5๐,๐๐๐.- เพ่ือป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชน   
ทั่วไปไม่ให้ข้องเก่ียวกับยาเสพติด 

กลุ่มเสี่ยงและประชาชนในเขตเทศบาล 

51. 9. อบรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
ต าบลประโคนชัย 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

120,000.- เพ่ือเป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนใน
การประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานองค์กรต่างๆ  

เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล 

52. 10. พัฒนาบทบาทสตรีและสร้างความ
เข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัว 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

30,000.- 
(โอนลด 

20,000.-) 

เพ่ือส่งเสริมบทบาทของสตรีให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดความเข้มแข็ง
แก่สถาบันครอบครัว 

กลุ่มสตรีและตัวแทนครอบครัว 

53. 11. อบรมให้ความรู้เก่ียวกับสิทธิ
ประโยชน์แก่ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 

รายได้ 
จดัเก็บเอง 

19,300.- 
(โอนลด 700.-) 

เพ่ือให้ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์มี
ความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์
ที่พึงได้รับ 

คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ที่สนใจเข้าร่วม
กิจกรรม 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

54. 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

12. อบรมและส่งเสริมพัฒนาสตรี
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

100,000.- เพ่ือส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพการด าเนิน
กิจกรรมของสตรีเทศบาล 

กลุ่มสตรีเทศบาลต าบลประโคนชัย 

55. 13.สนับสนุนการสร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ  
(เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1) 

เงินอุดหนุน
แบบมี

วัตถุประสงค์ 

12,291,600.- เพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่
ผู้สูงอายุตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลประโคนชัย 

56. 14.สนับสนุนสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ  
(เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1) 

เงินอดุหนุน
แบบมี

วัตถุประสงค์ 

3,792,000.- เพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่คน
พิการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  

ผู้พิการในเขตเทศบาลต าบลประโคนชัย 

57.  15.สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ย 
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์   
(เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3) 

เงินอุดหนุน
แบบมี

วัตถุประสงค์ 

36,000.- เพ่ือรองรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
ผู้ป่วยเอดส์ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

ผู้ป่วยเอดส์ที่แสดงตนขอรับเบี้ยยังชีพ 

58.  7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร 

1. จัดท าแผนชุมชน รายได้ 
จัดเก็บเอง 

10,000.- เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดท าแผนชุมชน 

แผนชุมชน 

59. 2. เวทีประชาคมจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

๕0,๐๐๐.- เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) 
ฉบับเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข 

60. 3. เลือกต้ังนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

900,000.- เพ่ือเลือกต้ังตัวแทนประชาชนมาบริหาร 
งานของเทศบาล 

นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล 
ต าบลประโคนชัย 

61. 4. จัดงานวันเทศบาล รายได้ 
จัดเก็บเอง 

30,๐๐๐.- เพ่ือส่งเสริมความรูค้วามเข้าใจในอ านาจ
หน้าท่ีของเทศบาล 

งานวันเทศบาล 

62. 5. อบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

๓๐๐,๐๐๐.- เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให ้
มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 

63. 6. อบรมการจัดท าสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

80,000.- เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการเข้าใจในการ
ก าหนดหลักสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

หัวหน้าส่วนการบริหารเทศบาลเทศบาล
ต าบลประโคนชัย 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

64. ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร 

7. อบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

28๐,๐00.- 
(โอนลด 

20,000.-) 

เพ่ือให้ผู้น ามีความรู้ความเข้าใจในหลัก 
การพัฒนาชุมชนบนพ้ืนฐานของการมี  
ส่วนร่วม 

คณะกรรมการชุมชนเทศบาลต าบล    
ประโคนชัย และผูส้ังเกตการณ ์

65. 8. ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

150,0๐๐.- 
 
เพ่ือปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน และ
น าไปใช้ในการวางแผนจัดเก็บรายได้ 

ข้อมูลผู้ต้องช าระภาษโีรงเรือนและ
ที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบ ารุงท้องที ่

66. 9. จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานในเขตเทศบาล รายได้ 
จัดเก็บเอง 

10,000.- เพ่ือน าข้อมูลพ้ืนฐานด้านต่างๆ ไปใช้ใน  
การพัฒนาเทศบาล 

ข้อมูลพ้ืนฐานของทุกหลังคาเรือนใน
เขตเทศบาล 

67. ๑0. จัดกิจกรรมวัน อปพร. รายได้ 
จัดเก็บเอง 

๑0,๐๐๐.- 
 
เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าท่ี 
ของ อปพร. 

กิจกรรมวัน อปพร. 

68. 11. ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลต าบล
ประโคนชัย 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

9๐,๐๐๐.- เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

อปพร. เทศบาลต าบลประโคนชัย 

69. 12. ฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

๕๐,๐๐๐.- เพ่ือเตรียมพร้อมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น 

นักเรียนในเขตเทศบาลต าบล 
ประโคนชัย 

70. 13. ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

๔๐,๐๐๐.- เพ่ือเตรียมพร้อมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

อปพร. เทศบาล และหน่วยงาน
ข้างเคียง 

71. 14. ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

3๐,๐๐๐.- เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎ
จราจรในช่วงเทศกาล 

เทศกาลข้ึนปีใหม่ และเทศกาล
สงกรานต์ 

72. 15. ติดต้ังท่อธารประปาดับเพลิง เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

125,000.- เพ่ืออ านวยความสะดวกในการใช้น้ า 
ระงับเหตุเพลิงไหม ้

ท่อธารประปาดับเพลิง 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

73. ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร 

16. ปรับปรุงหลังคาโรงจอดรถบริเวณ
หลังส านักงานเทศบาลต าบลประโคนชัย 
(เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1) 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

250,000.- เพ่ือใช้เป็นสถานที่จอดรถส่วนกลาง 
และรถของเจ้าหน้าท่ีเทศบาล 

หลังคาโรงจอดรถ (ตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลประโคนชัย) 

74. 17.ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  
(เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

๑๒,๐๐๐.- เพ่ือสนับสนุนงบประมาณให้องค์การ 
บริหารส่วนต าบลบ้านไทร จัดสถานที่
กลางในการประสานงานให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอประโคนชัย 

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ณ ที่ว่าการอ าเภอประโคนชัย 
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แผนงาน ประเภท  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ส านักงาน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

64,800.- 
 
 เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ  
 ปฏิบัติงานและบริการประชาชน 
 ที่มาติดต่อราชการ 

 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 
 ไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียู. พร้อมติดต้ัง จ านวน  
 2 เครื่อง/ป ี

2 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ส านักงาน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

14,000.-  เพ่ือใช้ท าความสะอาดพ้ืนในห้อง  
 ผู้บริหารเทศบาล 

 เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จ านวน 1 เครื่อง  
 (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3) 

3 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ส านักงาน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

9,000.-  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ  
 ปฏิบัติงาน 

 เก้าอี้ท างาน จ านวน 3 ตัว  (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3) 

4 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ส านักงาน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,000.-  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ 
 ปฏิบัติงาน 

 โต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว  (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3) 

5 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

60,000.-  เพ่ือใช้บันทึกภาพกิจกรรมของ 
 เทศบาลต าบลประโคนชัย 

 กล้องถ่ายภาพ แบบ DSLR ความละเอียดภาพ 
 ไม่น้อยกว่า 24 MPIXEL จ านวน 1 ตัว  
 (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3) 

6 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

35,900.- เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่   
 2 จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว พร้อมเครื่อง  
 ส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1kVA  จ านวน 1 ชุด/ปี  
 (เพ่ิมเติม ฉบับที่1) 

7 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,290,000.- เพ่ือทดแทนคันเก่าท่ีเริ่มเสื่อมสภาพ 
และเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 
ล้อ จ านวน 1 คัน  (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) 

8 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

500,000.-  เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ  
 ทรัพย์สินของประชาชนบริเวณ 
 ถนนรอบอุทยานน้ าหนองระแซซัน 

 ระบบกล้องวงจรปิด พร้อมเสาเหล็กติดต้ังกล้อง   
 จ านวน 5 จุด และกล้อง 10 ตัว 
 (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3) 
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แผนงาน ประเภท  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

9 การศึกษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

34,000.-  เพ่ือให้บริการสืบค้นข้อมูลใน 
 อินเตอร์เน็ต 

 เครื่องคอมพิวเตอร์ออลอินวันส าหรับงานส านักงาน  
 จอขนาดไม่น้อยกว่า 21 น้ิว จ านวน 2 เครื่อง/ปี  
 (เปลี่ยนแปลงแผน ครั้งที่ 1/2562) 

10 การศึกษา ครุภัณฑ์ส านักงาน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

16,000.-  เพ่ือใช้เก็บรองเท้าของประชาชน     
 และนักเรียน ที่มาใช้บริการหอสมุด 
 ให้เป็นระเบยีบ 

 ชั้นวางรองเท้า 30 ช่อง ขนาด 0.30 x 1.50  
 x 0.90 ม. จ านวน 4 ตัว  (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) 

11 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ครุภัณฑ์กีฬา เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,000,000.-  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้ออก 
 ก าลังกาย และมีสุขภาพที่แข็งแรง 

 เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง จ านวน 1 ชุด/ปี   
 (11 รายการ) (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3) 

12 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ส านักงาน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.-  เพ่ือใช้จัดเก็บเอกสารของงาน 
 ศูนย์บริการสาธารณสุข 

 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก ขนาด 4  
 ฟุต จ านวน 2 หลัง  (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1) 

13 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ส านักงาน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

64,800.-  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ 
 ประชาชนที่มารับบริการ และรักษา 
 ประสิทธิภาพของยา 

 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 
 ไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียู. พร้อมติดต้ัง จ านวน 2  
 เครื่อง  (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1) 

14 สังคมสงเคราะห ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

27,900.-  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ 
 ปฏิบัติงาน 

 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่  
 1 จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว  พร้อมเครื่อง 
 ส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA  จ านวน 1 ชุด/ปี  
 (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1) 

15 สังคมสงเคราะห ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

700.-  เพ่ือรองรับการยกเลิกส าเนาเอกสาร  
 ในกระบวนงานขององค์กรปกครอง 
 ส่วนท้องถ่ิน 

 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart Card   
 Reader)  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า   
 4.8 MHz จ านวน 10 เครื่อง  (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3) 

16 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

17,600.-  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ 
 ตัดแต่งพุ่มไม้ในสวนสาธารณะ 

 เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 29.5   
 น้ิว  จ านวน 1 เครื่อง/ป ี
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แผนงาน ประเภท  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

17 
 

เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

28,500.-  เพ่ืออ านวยความสะดวกการดูแล 
 เกาะกลาง ถนนและถนนสายต่างๆ 

 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จ านวน 3  
 เครื่อง/ป ี

9,500.-  เพ่ืออ านวยความสะดวกการดูแลสวนสาธารณะ  เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จ านวน ๑  
 เครื่อง/ป ี

18 อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

11,000.-  เพ่ือจัดเก็บเอกสารต่างๆ ของกองช่าง ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด จ านวน 
2 หลัง (แก้ไขครั้งที่ 1/2562) 

19 การพาณิชย์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

96,000.-  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการติดต่อ 
 ประสานงาน 

เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบVHF/ FM ชนิดมือถือ 
ขนาด 5 วัตต์ จ านวน 8 เครื่อง 
(เปลี่ยนแปลง/แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/2562) 

20 การพาณิชย์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

350,000.-  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการผลิตน้ าประปา  หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 400 kVA 

21 การพาณิชย์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายได้ 
จัดเก็บเอง 

20,000.-  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการซ่อมบ ารุงระบบ 
 ประปา 

  เครื่องเชื่อม pvc จ านวน 1 เครื่อง 

22 การพาณิชย์ ครุภัณฑ์การเกษตร รายได้ 
จัดเก็บเอง 

500,000.-  เพ่ือใช้สูบจ่ายน้ าในการผลิตน้ าประปา   มอเตอร์สูบน้ า ขนาด 100 แรงม้า จ านวน 2  
  เครื่อง ขนาด 25 แรงม้า จ านวน 2 เครื่อง 
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การใช้จ่ายงบประมาณ 
เทศบาลต าบลประโคนชัย ได้ด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 จ านวน 30 โครงการ งบประมาณ 

36,923,100.- บาท (โอนเพิ่ม/ลดงบประมาณแล้ว)  ซึ่งได้ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา 17,757,729.41 บาท  และเบิกจ่ายงบประมาณ 16,358,820.37 บาท  
และโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายรายการใหม่ จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 9,000.- บาท ซึ่งได้ก่อหนี้ผูกพัน /ลงนามในสัญญา และเบิกจ่าย

งบประมาณ  6,000.- บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
 

 
ยุทธศาสตร ์

เทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย โอนตั้งจ่ายรายการใหม ่

โครงการ 
การกอ่หนีผู้กพนั/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบกิจ่าย 
งบประมาณ 

 โครงการ 
การกอ่หนีผู้กพนั/ 
ลงนามในสัญญา 

 โครงการ 
การเบกิจ่าย 
งบประมาณ 

๑. ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา  
วัฒนธรรม ประเพณี และ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

14 9,771,684.41 14 8,374,431.93 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

๒. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน - - - - - - - - 
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

- - - - - - - - 

๔. ด้านสาธารณสุข 2 251,000.- 2 251,000.- - - - - 
๕. ด้านเศรษฐกิจ - - - - - - - - 
๖. ด้านสังคม  5 7,537,500.- 5 7,537,500.- - - - - 
๗. ด้านการเมืองการบริหาร  4 51,145.- 4 49,488.44 - - - - 
ครุภัณฑ์ 5 146,400.- 5 146,400.- 1 6,000.- 1 6,000.- 

รวมทั้งสิ้น 30 17,757,729.41 30 16,358,820.37 1 6,000.- 1 6,000.- 
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1. โครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 จ านวน 30 โครงการ งบประมาณ 36,923,100.- บาท (โอนเพิ่ม/ลดงบประมาณแล้ว) ซึ่งได้ก่อหนี้
ผูกพัน/ลงนามในสัญญา 17,757,729.41 บาท และเบิกจ่ายงบประมาณ 16,358,820.37 บาท       
แยกเป็น 

๑.1 จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง  จ านวน 10 โครงการ งบประมาณ 1,133,300.- บาท 
ซึ่งได้ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา 542,639.25 บาท และเบิกจ่ายงบประมาณ 540,982.69 บาท  
ได้แก่ 

1) โครงการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังและส่งเสริมการอ่าน 
2) โครงการจัดหาหนังสือและส่ือส่ิงพิมพ์ประจ าหอสมุดเทศบาล 
3) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
4) โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา 
5) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 

   6) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลต าบลประโคนชัย 
7) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์แก่ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 
8) โครงการเวทีประชาคมจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
9) โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
10) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 

ครุภัณฑ์ จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 20,000.- บาท ซึ่งได้ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามใน
สัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ  20,000.- บาท  ได้แก่ 

1) โครงการจัดซื้อเครื่องเช่ือม pvc   
 

1.๒ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน 10 โครงการ งบประมาณ 2,459,500.- บาท ซึ่ง
ได้ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ  1,259,950.-  บาท  ได้แก่ 

๑) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
2) โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 
3) โครงการจัดงานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย 
4) โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน 
5) โครงการส่งเสริมงานรัฐพิธีและงานส าคัญทางราชการ 

    6) โครงการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 
7) โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลประโคนชัย 
8) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
9) โครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชน 
10) โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
ครุภัณฑ์ จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ 128,800.- บาท ซึ่งได้ก่อหนี้ผูกพัน /ลงนาม   

ในสัญญา  และเบิกจ่ายงบประมาณ  126,400.- บาท  ได้แก่ 
1) โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 

๒๔,๐๐๐ บีทียู. พร้อมติดต้ัง (งานศูนย์บริการสาธารณสุข) 
2) โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 
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3) โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเล่ือนกระจก ขนาด ๔ ฟุต   
4) โครงการจัดซื้อช้ันวางรองเท้า 30 ช่อง ขนาด 0.30x1.50x0.90 ม. 

 

1.๓ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปแบบมีวัตถุประสงค์  จ านวน 5 โครงการ งบประมาณ 
33,181,500.- บาท ซึ่งได้ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา 15,808,740.16 บาท และเบิกจ่ายงบประมาณ  
14,411,487.68 บาท  ได้แก่ 
   ๑) โครงการจัดหาอาหารกลางวัน 

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

 
2. โครงการที่ไม่ได้บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 
๒.1 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

   ครุภัณฑ์ จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 9,000.- บาท ซึ่งได้ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนาม
ในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ  6,000.- บาท  ได้แก่ 

1) โครงการจัดซื้อเก้าอี้ท างาน   
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รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลประโคนชัย  ท่ีมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  มีดังนี้ 
 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

วงเงิน 
ตามสัญญา 

คู่สัญญา วันที่ 
เซ็นสัญญา 

 ระยะเวลาการ 
 ด าเนนิงาน(วัน) 

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

 1.จัดหาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ 
 ประจ าหอสมุดเทศบาล 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

๑๐๐,๐๐๐.- 17,030.- นางพิมพ์สุภา  กิตตีวีรวงศ์ 
 

๐๑/๑๐/๒๕61 151 

2.  2. จัดหาอาหารกลางวัน เงินอุดหนุน
ทั่วไปแบบมี
วัตถุประสงค์ 

๑๑,248,๐๐๐.- 1,296,๐๐๐.- โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย  
(ภาคเรียนที่  ๒/๒๕61) 

๐๑/๑๑/๒๕61 5๐ 

 1,๒12,00๐.- โรงเรียนประโคนชัยวิทยา  
(ภาคเรียนที่  ๒/๒๕61) 

๐๑/๑๑/๒๕61 5๐ 

 286,๐๐๐.- โรงเรียนวัดแจ้งฯ  
(ภาคเรียนที่  ๒/๒๕61) 

๐๑/๑๑/๒๕61 5๐ 

 1,296,๐๐๐.- โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย  
(ภาคเรียนที่  ๒/๒๕61) 

 17/01/2562 41 

 1,๒00,00๐.- โรงเรียนประโคนชัยวิทยา  
(ภาคเรียนที่  ๒/๒๕61) 

17/01/2562 41 

 291,๐๐๐.- โรงเรียนวัดแจ้งฯ  
(ภาคเรียนที่  ๒/๒๕61) 

17/01/2562 41 

3.  3. จัดหาอาหารเสริม(นม) เงินอุดหนุน
ทั่วไปแบบมี
วัตถุประสงค์ 

๕,813,๙0๐.- 2,018,186.56 วิทยาลัยเกษตรฯ บุรีรัมย์  
(ภาคเรียนที่  ๒/๒๕61  
สัญญาเลขที่  ๑/๒๕๖2) 

๐๑/๑๑/๒๕61 100 

 919,813.60 วิทยาลัยเกษตรฯ บุรีรัมย์  
(ปิดภาคเรียนที่  ๒/๒๕61  
สัญญาเลขที่  ๑/๒๕๖2) 

21/03/๒๕๖2 ๓0 

4.  4. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ  
 บริหารสถานศึกษา 
 (รร.เทศบาลต าบลประโคนชัย) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๑,986,50๐.- 
(โอนเพ่ิม 

6,000.-) 

2๑0,๐๐๐.- ค่าอาหารกลางวัน  
(ภาคเรียนที่ ๒/๒๕61) 

๐1/๑๑/๒๕61 50 

 28,470.-  ค่าอุปกรณ์การเรียน  ๒9/11/๒๕๖1 ๑ 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา วันที่ 

เซ็นสัญญา 
 ระยะเวลาการ 

 ด าเนนิงาน(วัน) 
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และ    
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 21๑,80๐.-  ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 29/๑๑/๒๕61 ๑ 
 ๔9,380.- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 
๒9/11/๒๕61 ๑ 

 210,๐๐๐.- ค่าอาหารกลางวัน  
(ภาคเรียนที่ ๒/๒๕61) 

17/0๑/๒๕62 41 

 16,800.- ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 05/02/2562 1 
 ๒๐,๐๐๐.-  ค่าปรับปรงุหลักสูตรสถานศึกษา 05/02/๒๕๖2 ๑ 
 100,000.- ค่าพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 05/02/2562 1 
 5๐,๐๐๐.-  ค่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 05/02/2562 1 

5. 5. สนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจน  
(เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,000.- 500.- ด.ญ.วิรัญญา ภูมิประโคน  
ป.2 (ภาคเรียนที่ 2/2561) 

29/11/2561 1 

6. 6. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ รายได้ 
จัดเก็บเอง 

130,000.- 129,921.- คู่สัญญาของกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

12/01/2562 1 

7.   7. แข่งขันกีฬาสีภายใน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๑๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 09/11/๒๕๖1 ๑ 

8.   8. จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังและ 
  ส่งเสริมการอ่าน 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

74,๐๐๐.- 
(โอนลด 

6,000.-) 

15,54๐.- คู่สัญญาของกิจกรรมแข่งขัน
คณิตศาสตร์คิดสนุก 

19/๐๑/๒๕๖2 ๑ 

 12,89๐.- คู่สัญญาของการแข่งขันตอบ
ปัญหาภาษาไทย 

09/๐๒/๒๕๖2 ๑ 

 12,89๐.- คู่สัญญาของการแข่งขันตอบ
ปัญหาวิทยาศาสตร์ 

23/๐2/๒๕๖2 ๑ 

9.  9. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา รายได้ 
จัดเก็บเอง 

4๐,๐๐๐.- 
 

4,0๐๐.- คู่สัญญาของกิจกรรมตักบาตร 
วันข้ึนปีใหม่ 

๐๑/๐๑/๒๕๖2 ๑ 

 5,673.- คู่สัญญาของกิจกรรมเวียนเทียน 
วันมาฆบูชา 

๑9/๐2/๒๕๖2 ๑ 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา วันที่ 

เซ็นสัญญา 
 ระยะเวลาการ 
 ด าเนนิงาน(วัน) 

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

 10. จัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล  
 ต าบลประโคนชัย 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

๓6๐,๐๐๐.- 
 

๔๐,๐๐๐.- คู่สัญญาของการแข่งขันกีฬา 
บาสเกตบอล 

07/11/๒๕๖1 ๖ 

 39,980.- คู่สัญญาของการแข่งขันกีฬาเซปัค
ตะกร้อ เทศบาลต้านยาเสพติด 

07/11/2561 4 

 32,600.- คู่สัญญาของการแข่งขันกีฬา 
เปตองตลุงคัพ 

23/02/2562 2 

11. 11. จัดงานเทศกาลข้าวมะลิหอม  
ปลาจ่อมกุ้งชมทุง่นกประโคนชัย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.- 30,000.- ที่ท าการปกครองอ าเภอประโคนชัย 17/12/2561 3 

12. ๑2. จัดงานประเพณีลอยกระทง รายได้ 
จัดเก็บเอง 

18๐,๐๐๐.- 177,470.25 คู่สัญญาของกิจกรรมงานประเพณี
ลอยกระทง 

22/๑๑/๒๕61 ๑ 

13. ๑3. จัดงานประเพณีข้ึนเขา 
 พนมรุ้ง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ที่ท าการปกครอง จ.บรุีรัมย์ 05/๐4/๒๕๖2 ๓ 

14. 14. ส่งเสริมงานรัฐพิธีและงาน
ส าคัญทางราชการ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1๐,๐๐๐.- 1๐,๐๐๐.- ที่ท าการปกครองอ าเภอประโคนชัย 08/11/2561 1 

 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

-       

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

-       

15. ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านสาธารณสุข 

 ๑. สนับสนุนกองทุนหลักประกัน  
 สุขภาพเทศบาลต าบลประโคนชัย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๒๔๐,๐๐๐.- ๒๔๐,๐๐๐.- กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ต าบลประโคนชัย 

15/๐1/๒๕๖2 ๑ 

16. 2. สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า  
(เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.- 11,000.- ร้าน ป.วัสดุภัณฑ์ 12/03/2562 4 

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจ 

-       
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ งบประมาณ 

วงเงิน 
ตามสัญญา 

คู่สัญญา วันที่ 
เซ็นสัญญา 

 ระยะเวลาการ 
ด าเนนิงาน(วัน) 

17.  ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 ด้านสังคม 

1. สนับสนุนการสร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ  
(เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1) 

เงินอุดหนุน 
แบบมี 

วัตถุประสงค์ 

12,291,600.- 5,822,600.- ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบล
ประโคนชัย 

01/10/2561 182 

18. 2. สนับสนุนสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ 
(เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1) 

เงินอุดหนุน 
แบบมี 

วัตถุประสงค์ 

3,792,000.- 1,670,400.- ผู้พิการในเขตเทศบาลต าบล
ประโคนชัย 

01/10/2561 182 

19. 3. จัดหารายได้เพ่ือจัดกิจกรรม 
 สาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือ
ประชาชน 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์ 

12/11/๒๕๖1 ๑ 

20. 4. อบรมให้ความรู้เก่ียวกับสิทธิ
ประโยชน์แก่ผู้พิการและผู้ป่วย
เอดส์ 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

19,300.- 
(โอนลด 700) 

15,500.- คู่สัญญาของการจัดอบรม 
ให้ความรู้ฯ แก่ผู้พิการและ
ผู้ป่วยเอดส์ 

31/01/2562 1 

21.  ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ด้านการเมืองการบริหาร 

1. ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

150,0๐๐.- 
 

18,000.- น.ส.ดรุณี บุญศรีทา  
(ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก) 

๐๑/0๑/๒๕62 59 

22.   2. เวทีประชาคมจัดท าแผนพัฒนา 
 เทศบาล 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

๕0,๐๐๐.- 
 

๑1,3๔5.- คู่สัญญาของจัดเวทีประชาคม 
ระดับต าบล (จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน ๒๕61 - ๒๕64 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3) 

30/0๑/๒๕62 1 

23. 3. ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

3๐,๐๐๐.- 9,800.- คู่สัญญาของกิจกรรมช่ วง
เทศกาลข้ึนปีใหม่ 

๒7/๑๒/๒๕61 ๗ 

24. 4. ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  
(เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

12,000.- 12,000.-   องค์การบรหิารส่วนต าบล 
  บ้านไทร 

20/12/2561 1 
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แผนงาน ประเภท  ผลผลติ 

 แหล่งที่มา 
 งบประมาณ 

งบประมาณ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา วันที่ 

เซ็นสัญญา 
 ระยะเวลาการ 
ด าเนนิงาน(วัน) 

1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ส านักงาน  เก้าอี้ท างาน จ านวน 3 ตัว   
 (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3) 

เงินอุดหนุน 
ทัว่ไป 

9,000.- 6,000.- ร้านเอกภัณฑ์ 
ลิฟว่ิงเซ็นเตอร์ 
 

19/03/2562 5 

2 การศึกษา ครุภัณฑ์ส านักงาน  ชั้นวางรองเท้า 30 ช่อง ขนาด 0.30  
 x 1.50 x 0.90 ม. จ านวน 4 ตัว   
 (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

16,000.- 15,600.- ร้านเอกภัณฑ์ 
เฟอร์นิเจอร์ 

16/01/2562 5 

3 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ส านักงาน  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน 
 กระจก ขนาด 4 ฟุต จ านวน 2 หลัง   
 (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1) 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

10,000.- 8,800.- ร้านเอกภัณฑ์ 
เฟอร์นิเจอร์ 

03/04/2562 5 

4 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ส านักงาน  เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด 
 แขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียู.  
 พร้อมติดต้ัง จ านวน 2 เครื่อง   
 (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1) 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

64,800.- 64,000.- ร้านธงชัยแอร์ 25/02/2562 5 

5 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์งานบ้าน 
งานครัว 

 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง   
 จ านวน 3 เครื่อง/ปี 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

28,500.- 28,500.- ร้านกวงการค้า 15/03/2562 5 

 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง   
 จ านวน ๑ เครื่อง/ปี 

9,500.- 9,500.- ร้านกวงการค้า 15/03/2562 5 

6 การพาณิชย์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องเชื่อม pvc  จ านวน 1 เครื่อง เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

20,000.- 20,000.- ร้านกวงการค้า 28/01/2562 5 
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ตารางสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖2  (ตุลาคม ๒๕61 - มีนาคม ๒๕๖2) 
 

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  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

30 24.19 24 19.35 14 14.58 14 14.58 

๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 11 8.87 6 4.84 - - - - 
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 7 5.65 2 1.61 - - - - 
๔. ด้านสาธารณสุข 9 7.26 7 5.65 2 2.08 2 2.08 
๕. ด้านเศรษฐกิจ 3 2.42 3 2.42 - - - - 
๖. ด้านสังคม 16 12.90 15 12.10 4 4.17 4 4.17 
๗. ด้านการเมืองการบริหาร  22 17.74 17 13.71 4 4.17 4 4.17 

รวม 98 79.03 74 59.68 24 25.00 24 25.00 
ครุภัณฑ์ 26 20.97 22 17.74 6 6.25 6 6.25 

รวมทั้งสิ้น 124 100 96 77.42 30 31.25 30 31.25 
 
   หมายเหตุ  อนุมัติงบประมาณ    คิดร้อยละเปรียบเทียบกับ  แผนการด าเนินการท้ังหมด 
        ลงนามสัญญา และเบิกจ่าย   คิดร้อยละเปรียบเทียบกับ  อนุมัติงบประมาณ 
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ตารางสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖2  (ตุลาคม ๒๕61 - มีนาคม ๒๕๖2) 

ยุทธศาสตร์ 
แผนการด าเนินการ 

ทั้งหมด 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ 
๑. ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม  
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 29,559,850.- 34.20 

21,633,400.- 
(โอนเพ่ิม 26,000 
/ โอนลด 6,000) 

40.68 9,771,684.41 18.37 8,374,431.93 15.75 

๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
21,264,000.- 24.60 

6,513,300.- 
(โอนลด 

5,759,400) 
12.25 - - - - 

๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 6,560,000.- 7.59 150,000.- 
(โอนลด 500,000) 

0.28 - - - - 

๔. ด้านสาธารณสุข 2,150,000.- 2.49 1,450,000.- 2.73 251,000.- 0.47 251,000.- 0.47 
๕. ด้านเศรษฐกิจ 170,000.- 0.20 130,000.- 

(โอนลด 20,000) 0.24 - - - - 

๖. ด้านสังคม 18,070,800.- 20.91 16,718,900.- 
(โอนลด 20,700) 31.44 7,528,500.- 14.16 7,528,500.- 14.16 

๗. ด้านการเมืองการบริหาร  3,214,000.- 3.72 2,417,000.- 
(โอนลด 20,000) 4.55 51,145.- 0.10 49,488.44 0.09 

รวม 80,988,650.- 93.70 49,012,600.- 92.17 17,602,329.41 33.10 16,203,420.37 30.47 
ครุภัณฑ์ 5,443,200.- 6.30 4,164,700.- 7.83 152,400.- 0.29 152,400.- 0.29 

รวมทั้งสิ้น 86,431,850.- 100 53,177,300.- 100 17,754,729.41 33.39 16,355,820.37 30.76 
หมายเหตุ  ลงนามสัญญาและเบิกจ่าย  คิดร้อยละเปรียบเทียบกับ อนุมัติงบประมาณ 
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ช. ผลการด าเนินงานอื่นๆ 
  นอกจากนี้ เทศบาลต าบลประโคนชัยยังได้ด าเนินกิจกรรมอื่น โดยได้รับความร่วมมือ การ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ี ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบ
ผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกล้เคียง ซึ่งปรากฏผลการด าเนินงาน 
แยกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. วันท่ี 3 - 4 ธันวาคม 2561 ด.ช.พลกฤต ธีระวงศานนท์ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนเทศบาลต าบลประโคนชัย เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย รุ่นอายุ 12 ปี ในการแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 36 “นครเชียงใหม่เกมส์” รอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ 

2. วันท่ี 26 ธันวาคม 2561 โรงเรียนปันสุขผู้สูงอายุเทศบาลต าบลประโคนชัยจัดการแข่งขัน
กีฬา “ปันสุขเกมส์” ครั้งท่ี 1  ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์หนองระแซซัน เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกายในกลุ่ม
ผู้สูงอายุ 

3. วันท่ี 26 - 27 มกราคม 2562 ด.ช.ติณณ์ ไชยปลัด นักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 3/2 
โรงเรียนเทศบาลต าบลประโคนชัย ชนะเลิศรุ่นอายุ 6 ปี การแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ชิงแชมป์ประเทศไทย 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สนามท่ี 1  ณ จังหวัดพะเยา 

4. วันท่ี 26 - 27 มกราคม 2562 ด.ช.พลกฤต ธีระวงศานนท์ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปี 
ท่ี 2 โรงเรียนเทศบาลต าบลประโคนชัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หมากรุกไทย รุ่นอายุ 12 ปี ใน
มหกรรมเกมส์หมากกระดาน สาธิตมอดินแดงเกมส์ ประจ าปี 2562 ณ จังหวัดขอนแก่น 
  5. วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลต าบลประโคนชัยได้รับเกียรติจากสมาชิกสันนิบาต
เทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งท่ี 16 ประจ าปี 
2562 “เซราะตลุงเกมส์” ณ สนามกีฬาโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของเทศบาล
ในจังหวัดบุรีรัมย์ 
  6. วันท่ี 6 มีนาคม 2562 โรงเรียนเทศบาลต าบลประโคนชัย ส่งนักเรียนระดับช้ันประถม 
ศึกษาปีท่ี 3 เข้าร่วมสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT:National Test) ใน 3 ด้าน คือ ด้านการ
อ่านออกเชียนได้ , การคิดค านวณ และด้านความสามารถด้านเหตุผล ณ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) 
อ าเภอนางรอง 
  7. วันท่ี 7 มีนาคม 2562 โรงเรียนเทศบาลต าบลประโคนชัยจัดให้มีการสอบประเมิน
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (Local Competency Test) ใน 5 ด้าน คือ ด้านการส่ือสาร ด้านการคิด ด้านการ
แก้ปัญหา ด้านการใช้ทักษะชีวิต และด้านการใช้เทคโนโลยี ซึ่งเป็นข้อสอบท่ีใช้ในส่วนของนักเรียนท่ีสังกัดกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 , 6 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 , 6 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
  8. วันท่ี 21 มีนาคม 2562 เทศบาลต าบลประโคนชัยได้ด าเนินโครงการ “1 ท้องถิ่น 1 
ศาสนสถาน ประชา รัฐ สร้างสุข” พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส. ท่ีทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในพื้นท่ี สร้างความสามัคคีของชุมชน และพัฒนาส่ิงแวดล้อมศาสนสถาน ซึ่งเป็นท่ียึดเหนี่ยว
จิตใจของประชาชน ตามเป้าหมายเพิ่มเติมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยเทศบาลจับคู่กับวัดกลาง 
สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  
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  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ผู้บริหารเทศบาลต าบลประโคนชัย รับมอบบันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือในการ
วางแผนการปรับปรุงและพัฒนาระบบประปา ระหว่างการประปานครหลวงกับเทศบาลต าบลประโคนชัย เพื่อ
พัฒนาการประปาของเทศบาลให้มีคุณภาพและมาตรฐานยิ่งขึ้น 

2. วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลต าบลประโคนชัยด าเนินการติดต้ังราวกันอันตราย
บริเวณอุทยานน้ าหนองระแซซัน จุดสามแยกเส้นทางไปหลังวัดแจ้ง เพื่อป้องกันอันตรายจากขับขี่รถของ
ประชาชน 

3. เทศบาลต าบลประโคนชัยด าเนินการปรับปรุงไหล่ทาง คสล. ถนนอ านวยกิจ บริเวณหน้า
วัดจ าปา เพื่อขยายผิวจราจรให้มีพื้นท่ีเพิ่มขึ้นและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาการจราจร พร้อมเคล่ือน 
ย้ายท่อธารประปาเดิมให้พร้อมจ่ายน้ าใส่รถดับเพลิงในการระงับเหตุเพลิงไหม้ 

 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  1. เทศบาลต าบลประโคนชัยเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราท าความดีด้วยหัวใจ
ภายใต้ “จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ” ณ บริเวณสวนป่า
เฉลิมพระเกียรติพระพุทธประโคนชัยมหามิ่งมงคล 

2. วันท่ี 17 มกราคม 2562 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม จัดประชุมให้ความรู้แก่
ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน และ อสม. ในการคัดแยกขยะตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนท้ิง” 
เพื่อขับเคล่ือนการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีให้ประชาชนได้เข้าใจอย่างถูกต้องและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  
  3. 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 1 - 18 พฤศจิกายน 2561  งบประมาณ  61,600.- บาท 
   ครั้งท่ี ๒  วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2562  งบประมาณ 65,600.- บาท 
  4. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม จัดท าโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เพื่อ
สร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลส่ิงแวดล้อมและลดปริมาณขยะในชุมชน รวมท้ังเพิ่มรายได้
ให้แก่ครอบครัว มีชุมชนท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ชุมชนวัดแจ้งคุ้มสายัณห์ และชุมชนวัดโคนคุ้มอ าปึล 
ชุมชนหนองกกใต้ ชุมชนวัดโคนคุ้มระเนียด ชุมชนวัดโพธิ์ และชุมชนศูนย์การค้า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
มีปริมาณขยะท่ีชุมชนรับซื้อในแต่ละเดือน  ดังนี้  

 

เดือน ปริมาณขยะ (กก.) 
ต.ค. ๒๕61 1,589.80 
พ.ย. ๒๕61 1,357.70 
ธ.ค. ๒๕61 690.3 
ม.ค. ๒๕๖2 1,684.90 
ก.พ. ๒๕๖2 908 
มี.ค. ๒๕๖2 626.8 
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  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
1. กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลประโคนชัย มีรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖2  ดังนี้ 
   - คงเหลือจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61     443,639.73  บาท  
   - งบจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 406,575.- บาท 
   - งบจากเทศบาลต าบลประโคนชัย  ๒๔๐,๐๐๐.- บาท 
   - ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร       801.73  บาท 
   - เงินคงเหลือจากโครงการ   2,890.- บาท 
   รวมเป็นเงินท้ังส้ิน     1,093,906.46  บาท  
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลประโคนชัยได้น าเงินไปด าเนินโครงการ/กิจกรรม

ต่างๆ ดังนี้ 
ล าดับ 

ท่ี 
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

อนุมัติ 
เบิกจ่าย ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ประเภทที่ ๑  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หรือหน่วยงาน
สาธารณสุข 

 -    
ประเภทที่ ๒  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 
ขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอืน่ 

๑. โครงการเยี่ยมบ้านแม่และเด็กแรกเกิด 
(19 ราย) 

19,9๕๐.- 19,9๕๐.- อสม.ทต.ประโคนชัย  

2. โครงการสุขภาพดีด้วยแอโรบิค 
(หนองระแซซัน) 

๖3,0๐๐.- ๖3,0๐๐.- ชมรมแอโรบิคเทศบาล
ต าบลประโคนชัย 

3. โครงการสุขภาพดีด้วยแอโรบิค 
(ศูนย์บริการสาธารณสุข) 

63,0๐๐.- 63,0๐๐.- อสม.ทต.ประโคนชัย  

4. โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายด้วย
แอโรบิค (แสงสมชัย) 

63,000.- 63,000.- คณะกรรมการชุมชน 

5. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตดี วิถีธรรมใน
ชุมชน 

25,800.- 25,800.- อสม.ทต.ประโคนชัย  

6. โครงการว่ายน้ าเพื่อชีวิตของนักเรียน 
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 

27,600.- 27,600.- โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 

รวม 262,350.- 262,350.-  
ล าดับ 

ท่ี 
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

อนุมัติ 
เบิกจ่าย ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ประเภทที่ ๓ สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน 

1. โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและ
พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน 

58,250.- 58,250.- อสม.ทต.ประโคนชัย  

รวม 58,250.- 58,250.-  
 



-39- 
 
ประเภทที่ ๔  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุน 

๑. โครงการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุน 63,850.- 17,979.- คณะอนุกรรมการกองทุน 
2. โครงการจัดท าแผนงานโครงการ 16,8๐๐.- 13,880.- คณะอนุกรรมการกองทุน 

รวม 80,65๐.- 31,859.-  
ประเภทที่ ๕  สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นท่ี 

 -    
รวมทั้งสิ้น 401,250.- 352,459.-  

 
2. วันท่ี 10 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลประโคนชัย  

ตรวจคัดกรองสุขภาพเบ้ืองต้นและให้ความรู้เรือ่งอาหารท่ีเหมาะสมในวัยท างานแก่เจ้าหน้าท่ีเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
อ่างเก็บน้ าสนามบิน  จ านวน 11 คน   

3. ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลประโคนชัย ร่วมกับโรงพยาบาลประโคนชัย รณรงค์
ให้ประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาส่ิงแวดล้อมชุมชนท้องถิ่น โดยลด-งดใช้ถุงพลาสติกและน าถุงผ้ามา
ด้วยทุกครั้งท่ีไปรับบริการเพื่อใส่ยากลับบ้าน 

4. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
ผู้ประกอบการตลาดสดเทศบาลต าบลประโคนชัย ท าความสะอาดตลาดสดเดือนละครั้ง เพื่อให้ตลาดสด
เทศบาลถูกสุขอนามัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อสินค้า  

5. อสม.เทศบาลต าบลประโคนชัย ร่วมกับศูนย์อนามัยท่ี 9 นครราชสีมา ลงพื้นท่ีส ารวจและ
ประเมินระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ส าหรับการส่งเสริมความ 
รอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ในผู้สูงอายุ 

6. วันท่ี ๑7 - ๒1 ธันวาคม ๒๕61 และวันท่ี ๒5 - 29 มีนาคม ๒๕๖2 กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม ออกให้บริการฉีดพ่นน้ ายาเคมีป้องกันยุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออกในชุมชนและโรงเรียนในเขต
เทศบาลต าบลประโคนชัย เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก   

 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

1. กองสวัสดิการสังคมรับลงทะเบียนคนพิการหรือทุพพลภาพท่ีมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพความ
พิการ ตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ต้ังแต่เดือน
ตุลาคม ๒๕61 - มีนาคม ๒๕๖2 มีคนพิการหรือทุพพลภาพท่ีมีความประสงค์ขอรับเบี้ยยังชีพความพิการมา
ลงทะเบียนรวมทั้งส้ิน  17  คน  แยกเป็น 

- เดือนตุลาคม ๒๕61  จ านวน  6  คน   - เดือนพฤศจิกายน ๒๕61  จ านวน  2  คน 
- เดือนธันวาคม ๒๕61  จ านวน  1  คน   - เดือนมกราคม ๒๕๖2  จ านวน  2  คน     
- เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖2  จ านวน  4  คน  - เดือนมีนาคม ๒๕๖2  จ านวน  2  คน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 7 ให้คนพิการท่ีได้จด
ทะเบียนคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ย
ความพิการด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีตนมีภูมิล าเนา ณ ท่ีท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือสถานท่ีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด และมีสิทธิรับเงินเบ้ียความพิการในเดือนถัดไป 
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2. เดือนพฤศจิกายน ๒๕61 กองสวัสดิการสังคมรับลงทะเบียนผู้สูงอายุท่ีมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุ ตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 โดยมีผู้สูงอายุท่ีมี
อายุ ๕๙ ปี และจะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖1 (ผู้ท่ีเกิดก่อนวันท่ี ๑ ตุลาคม 
๒๕๐2) ท่ีมีความประสงค์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ ๒๕๖3 (๑ ตุลาคม ๒๕๖2 เป็นต้นไป) มา
ลงทะเบียน จ านวน 41 คน  และอายุ ๖๐ ปี จ านวน 7 คน  อายุ ๗๐ ปี จ านวน 1 คน  อายุ 8๐ ปี จ านวน  
1 คน 

3. เทศบาลต าบลประโคนชัยรับบริจาคมือถือเก่าตามโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา 
เพื่อมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 

4. วันท่ี 19 ตุลาคม 2561 ธนาคารออมสินสาขาประโคนชัย จัดกิจกรรม “ออมสินขอดูแล
รุ่นพี่ BE HEALTHY & HAPPY” เพื่อส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนปันสุขผู้สูงอายุเทศบาลต าบลประโคนชัย 
และสร้างเครือข่ายผู้สูงวัยให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจท่ีดี สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข 

5. กองสวัสดิการสังคม ได้น าเงินของกลุ่มฌาปนกิจกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อนเทศบาลต าบล 
ประโคนชัย มอบให้แก่ครอบครัวของสมาชิกท่ีเสียชีวิตในการจัดการศพ โดยเรียกเก็บเงินจากสมาชิกศพละ  
๒๐  บาท  ซึ่งในเดือนตุลาคม ๒๕61 - มีนาคม ๒๕๖2  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  ได้มอบเงินไปแล้ว ดังนี้ 

 

เดือน จ านวนศพ 
ของสมาชิก 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ต.ค. ๒๕61 6 134,100.- 
พ.ย. ๒๕61 2 47,300.- 
ธ.ค. ๒๕61 5 117,880.- 
ม.ค. ๒๕๖2 9 210,780.- 
ก.พ. ๒๕๖2 5 116,400.- 
มี.ค. ๒๕๖2 2 46,320.- 

รวม 29 672,780.- 
 

ท้ังนี้ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕61 มีสมาชิกท่ีสมัครใหม่ จ านวน 70 คน ปัจจุบันมีสมาชิกรวม
ท้ังส้ิน 1,154 คน และเมื่อวันท่ี 15 มกราคม 2562 กองสวัสดิการสังคมได้จัดพิธีท าบุญให้แก่สมาชิกกองทุน
เพื่อนช่วยเพื่อนเทศบาลต าบลประโคนชัยท่ีล่วงลับไปแล้ว ณ วัดชัยมงคล อ าเภอประโคนชัย 

6. วันท่ี 3 - 8 มกราคม 2562 กองสวัสดิการสังคมด าเนินโครงการจัดท าแผนชุมชน 16 
ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการร่วมกันคิด ร่วมกันท า ร่วมกันรับผิดชอบ ในการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน ท้ังนี้  ในการด าเนินโครงการ ไม่ใช้งบประมาณท่ีต้ังไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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บัญชีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖2 

 

 
เดือน 

ช่วงชั้นอายุ  
รวมทิ้งสิ้น ๖๐-๖๙ ปี 

(๖๐๐ บาทต่อเดือน) 
๗๐-๗๙ ปี 

(๗๐๐ บาทต่อเดือน) 
๘๐-๘๙ ปี 

(๘๐๐ บาทต่อเดือน) 
๙๐ ปีขึ้นไป 

(๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน) 
จ านวน(คน) คิดเป็นเงิน   จ านวน(คน) คิดเป็นเงิน จ านวน(คน) คิดเป็นเงิน จ านวน(คน) คิดเป็นเงิน จ านวน(คน) คิดเป็นเงิน 

ต.ค. ๒๕61 721 432,600.- 487 340,900.- 214 171,200.- 28 28,000.- 1,450 972,700.- 
พ.ย. ๒๕61 725 435,000.- 485 339,500.- 211 168,800.- 26 26,000.- 1,447 969,300.- 
ธ.ค. ๒๕61 730 438,000.- 485 339,500.- 209 167,200.- 25 25,000.- 1,449 969,700.- 
ม.ค. ๒๕๖2 733 439,800.- 485 339,500.- 209 167,200.- 25 25,000.- 1,452 971,500.- 
ก.พ. ๒๕๖2 736 441,600.- 483 338,100.- 202 161,600.- 25 25,000.- 1,446 966,300.- 
มี.ค. ๒๕๖2 741 444,600.- 480 336,000.- 200 160,000.- 25 25,000.- 1,446 965,600.- 

    
บัญชีการจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ 

โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖2 

เดือน จ านวน (คน) คิดเป็นเงิน (๘๐๐ บาทต่อเดือน) 
ต.ค. ๒๕61 305 244,000.- 
พ.ย. ๒๕61 304 243,200.- 
ธ.ค. ๒๕61 303 242,400.- 
ม.ค. ๒๕๖2 304 243,200.- 
ก.พ. ๒๕๖2 303 242,400.- 
มี.ค. ๒๕๖2 302 241,600.- 
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  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

1. วันท่ี 14 - 15 มกราคม 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกตรวจสอบถัง
เคมีดับเพลิงในชุมชน ให้พร้อมใช้งานระงับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นก่อนเจ้าหน้าท่ีมาถึงสถานท่ีเกิดเหตุ พร้อม
ติดต้ังถังเคมีดับเพลิงภายในโรงเรียนวัดแจ้งฯ 

2. วันท่ี 24 มกราคม 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลประโคนชัย โรงพยาบาลประโคนชัย และสถานีต ารวจภูธรประโคนชัย ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย โดยจ าลองสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้อาคารเรียนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม พร้อมฝึกอบรมนักเรียน
ให้รู้วิธีการระงับเหตุเบ้ืองต้น 

3. เทศบาลต าบลประโคนชัย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  จ านวน 5 แห่ง  ดังนี้ 
   ๑) วันท่ี 2 พฤศจิกายน ๒๕๖1 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ าเย็น อ าเภอ    
วังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว ศึกษาดูงานการจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลประโคนชัย 
   2) วันท่ี 4 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล ศึกษาดูงานการพัฒนาและเสริมสร้างกลไก
การป้องกันการทุจริตในองค์กร 
   3) วันท่ี 11 ธันวาคม 2561 โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต าบลท่าดอกค า 
อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ศึกษาดูงานการจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลประโคนชัย 
   4) วันท่ี 28 มกราคม 2562 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสงเคราะห์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ศึกษาดูงานการบริการ
จัดการบ้านเมืองท่ีดี 
   5) วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลต าบลโนนสุวรรณ อ าเภอโนนสุวรรณ 
จังหวัดบุรีรัมย์ ศึกษาดูงานการบริการจัดการระบบการผลิตน้ าประปาให้ได้คุณภาพ  
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4. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  มีประชาชนมาติดต่องานทะเบียนราษฎรเทศบาลต าบลประโคนชัย  ดังนี้ 

 

เดือน แจ้ง 
เกิด 

แจ้ง 
ตาย 

แจ้ง 
 ย้ายเข้า 

แจ้ง 
ย้ายออก 

ขอ 
 เลขที่บ้าน 

เปลี่ยนแปลง 
รายการคน 

คัดทะเบียนบ้าน 
ฉบับเจ้าบ้าน  

(ทร.๑๔) 

คัดรับรอง 
ทะเบียนบุคคล  
(ทร.๑๔/๑) 

อื่นๆ รวม 

ต.ค. 61 25 15 28 26 - 16 9 - 2 121 
พ.ย. 61 30 10 32 34 4 12 8 2 2 134 
ธ.ค. 61 28 14 26 39 2 17 5 2 - 133 
ม.ค. ๖2 21 16 22 25 1 35 6 - - 126 
ก.พ. ๖2 20 19 27 25 1 29 6 1 1 129 
มี.ค. ๖2 25 11 32 32 1 14 10 - 6 131 

รวม 149 85 167 181 9 123 44 5 11 774 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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รายรับจริง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖2  (ณ  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖2) 
เทศบาลต าบลประโคนชัย  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
หมวด จ านวนเงิน (บาท) 

หมวดภาษีอากร (ภาษีจัดเก็บเอง) 1,752,825.68 
๑. ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 1,351,223.50 
๒. ภาษีบ ารุงท้องท่ี 4,153.86 
๓. ภาษีป้าย 397,448.32 
๔. อากรการฆ่าสัตว์ - 
หมวดภาษีอากร (ภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให้) 20,280,607.83 
๑. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเล่ือน 181,531.88 
๒. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายท้องถิ่น (๑ ใน ๙) 1,492,927.84 
๓. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 14,042,215.62 
๔. ภาษีธุรกิจเฉพาะ - 
๕. ภาษีสุรา - 
๖. ภาษีสรรพสามิต 3,699,418.81 
๗. ค่าภาคหลวงแร่ 24,787.86 
๘. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 40,349.82 
๙. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน 

799,376.- 

หมวดค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต และค่าปรับ 288,250.50 
๑. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 10,185.- 
๒. ค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 211,410.- 
๓. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์ 2,680.- 
๔. ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 25,165.- 
๕. ค่าปรับการผิดสัญญา - 
๖. ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 5,000.- 
๗. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 16,100.- 
๘. ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายหรือสะสมอาหาร 2,200.- 
๙. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 11,625.50 
๑๐. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 2,325.- 
๑๑. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าปรับอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ
ข้างต้น 

1,560.- 
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หมวด จ านวนเงิน (บาท) 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 2,263,884.- 
๑. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานท่ี 1,609,154.- 
๒. รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น 654,730.- 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 115,460.- 
๑. เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ - 
๒. ค่าขายแบบแปลน - 
๓. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น 115,460.- 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 28,645,507.- 
๑. เงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีและภารกิจ 
ถ่ายโอนเลือกท า 

10,557,663.- 

๔. เงินอุดหนุนท่ัวไประบุวัตถุประสงค์ 18,087,844.- 
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 98,141.52 
๑. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 98,141.52 
๒. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา - 
๓. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกระทรวงสาธารณสุข - 
๔. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอื่นๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น - 

รวมทั้งสิ้น 53,444,676.53 
 

ยอดเงินกู้คงเหลือทั้งหมด ณ วนัสิ้นเดือนมีนาคมของปีงบประมาณ 11,252,629.60  บาท 
ยอดเงินสะสม ณ วนัสิน้เดือนมนีาคมของปีงบประมาณ  69,159,227.57  บาท 
ยอดเงินทนุส ารองสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมของปีงบประมาณ 39,618,613.76  บาท 
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รายจ่ายจริง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖2  (ณ  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖2) 
เทศบาลต าบลประโคนชัย  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
หมวด จ านวนเงิน (บาท) 

หมวดรายจ่ายงบกลาง 8,728,965.08 
๑. ค่าช าระหนี้เงินต้นและดอกเบ้ีย - 
๒. รายจ่ายตามข้อผูกพัน 333,732.06 
๓. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 937,490.02 
๔. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 176,843.- 
๕. เงินส ารองจ่าย - 
๖. อื่นๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น (เบี้ยยังชีพ) 7,280,900.- 
หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง (งบบุคลากร) 13,050,931.86 
๑. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,424,160.- 
๒. เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 7,325,969.61 
๓. ค่าจ้างประจ า 470,220.- 
๔. ค่าจ้างช่ัวคราว 3,830,582.25 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และหมวดสาธารณูปโภค 
(งบด าเนินงาน) 

6,183,596.03 

๑. ค่าตอบแทน 183,505.- 
๒. ค่าใช้สอย 3,136,522.90 
๓. ค่าวัสดุ 2,222,150.79 
๔. ค่าสาธารณูปโภค 641,417.34 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบลงทุน) 88,400.- 
๑. ค่าครุภัณฑ์ 88,400.- 
๒. ค่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง - 
หมวดเงินอุดหนุน 5,693,000.- 
๑. เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 
๒. เงินอุดหนุนส่วนราชการอื่นๆ 5,693,000.- 
๓. เงินอุดหนุนเอกชน - 
๔. อื่นๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น - 
งบรายจ่ายอื่นๆ - 
๑ รายจ่ายอื่นๆ - 

รวมทั้งสิ้น 33,744,892.97 
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รายรับจริง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖2  (ณ  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖2) 
กิจการประปาเทศบาลต าบลประโคนชัย  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ประเภท จ านวนเงิน (บาท) 

๑. ค่าจ าหน่ายน้ าจากมาตรวัดน้ า 4,048,259.- 
๒. ค่าเช่ามาตรวัดน้ า 586,775.- 
๓. ผลประโยชน์อื่นๆ จากเบ็ดเตล็ด 290,136.57 
๔. ดอกเบ้ีย 79,844.41 

รวมทั้งสิ้น 5,005,014.98 
 

ยอดเงินสะสม ณ วนัสิน้เดือนมนีาคมของปีงบประมาณ  13,784,484.57  บาท 
ยอดเงินทนุส ารองสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมของปีงบประมาณ   4,264,134.37  บาท 

 
 
 

รายจ่ายจริง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖2  (ณ  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖2) 
กิจการประปาเทศบาลต าบลประโคนชัย  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
หมวด จ านวนเงิน (บาท) 

หมวดรายจ่ายงบกลาง 225,526.- 
๑. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 20,126.- 
๒. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บท.) 205,400.- 
หมวดรายจ่ายประจ า 3,399,326.86 
๑. เงินเดือน 232,320.- 
๒. ค่าจ้างประจ า 432,720.- 
๓. ค่าจ้างช่ัวคราว 479,131.96 
๔. ค่าตอบแทน 16,100.- 
๕. ค่าใช้สอย 124,947.71 
๖. ค่าวัสดุ 1,496,534.05 
๗. ค่าสาธารณูปโภค 617,573.14 
หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน 20,000.- 
๑. ค่าครุภัณฑ์ 20,000.- 
๒. ค่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง - 

รวมทั้งสิ้น 3,644,852.86 
 
 



-48- 
 

ผลการด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕59   
(รายจ่ายค้างจ่าย) 

 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ท่ี สัญญา 
เลขที ่

โครงการ วงเงิน 
ตามสัญญา 

คู่สัญญา ระยะเวลา 
การด าเนินงาน 

ส่งมอบ/ 
ตรวจรับ 

หมายเหตุ 

1. 4/2561 ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ 
คอนกรีต ถนนหน้าโรงผลิตน้ า 
ประปาเทศบาลต าบลประโคนชัย  
จากทางหลวงแผ่นดิน ทล. ๒๑๙ 
(2445) ถึงทางหลวงแผ่นดิน  
ทล. ๒๒๐๘ 

1,620,000.-  หจก.ศิริเรืองสิน 
    

20 มี.ค. 61 
- 2 มิ.ย. 61 

(75 วัน) 

- -กันเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-๒๕๖0 
-บอกเลิกสัญญาจ้าง 
-ริบหลักประกันสัญญา 81,000.- บาท 
-แจ้งเวียนผู้ท้ิงงาน (หนังสือ ทต.ปคช. 
ท่ี บร 52302/ว22  ลว. 9 ม.ค. 62) 
-ด าเนินการฟ้องศาลปกครองเรียกค่าปรับ 
676,350.- บาท (3 มิ.ย.-16 พ.ย. 61) 

 
 

  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
ท่ี สัญญา 

เลขที ่
โครงการ วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา ระยะเวลา 

 การด าเนินงาน 
ส่งมอบ/ 
ตรวจรับ 

หมายเหตุ 

๑. 6/2561 ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์  
จอ LED FULL Color 

 ๑,47๐,๐๐๐.- 
 

หจก.ธงชัยโอเอ เซลล์ 
แอนด์ เซอร์วิส  

 

7 ส.ค. 61 
- 4 พ.ย. 61 

(90 วัน) 

ส่งมอบ  2 พ.ย. 61 
ตรวจรับ  7 พ.ย. 61 

กันเงินปีงบประมาณ พ.ศ.  
2559 - ๒๕๖1 
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ผลการด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61   
(รายจ่ายค้างจ่าย) 

 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การกีฬาและนันทนาการ 

ท่ี สัญญา 
เลขที ่

โครงการ วงเงิน 
ตามสัญญา 

คู่สัญญา ระยะเวลา 
การด าเนินงาน 

ส่งมอบ/ 
ตรวจรับ 

หมายเหตุ 

1. 11/2561 ปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ 
หนองระแซซัน 

1,422,000.-  บ.พรีเทค(ประเทศไทย)จก. 25 ก.ย. 61 
- 11 ก.พ. 62 

(140 วัน) 

ส่งมอบ 5 มี.ค. 62 
ตรวจรับ 15 มี.ค. 62 

 -กันเงนิปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 -ปรับ 45,504.- บาท 

 
 

  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ท่ี สัญญา 

เลขที ่
โครงการ วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา ระยะเวลา 

การด าเนินงาน 
ส่งมอบ/ 
ตรวจรับ 

หมายเหตุ 

1. 7/2561 ก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.
ท่อระบายน้ า,บ่อพักซอยราษฎร์
พัฒนา 

790,000.- บ.ก่อสร้างสิบทิศ จ ากัด 25 ส.ค. 61 
- 12 มี.ค. 62 

(200 วัน) 

 ส่งมอบ 1 มี.ค. 62 
 ตรวจรับ 13 มี.ค. 62 

-กันเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. 8/2561  ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์  
 ห้องสุขา และระบบระบายน้ า  
 ในอุทยานน้ าหนองระแซซนั 

1,245,000.-   หจก.มหากิจสุรินทร์ 
  (2009) 

25 ส.ค. 61 
- 21 เม.ย. 62 

(240 วัน) 

 งวดท่ี 1 
 ส่งมอบ  23 พ.ย. 61 
 ตรวจรับ  27 พ.ย. 61 
 งวดท่ี 2      
 ส่งมอบ 5 มี.ค. 62 
 ตรวจรับ 15 มี.ค. 62 

-กันเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
งวดท่ี 1  311,250.- บาท 
งวดท่ี 2  933,750.- บาท 
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ท่ี สัญญา 
เลขที ่

โครงการ วงเงิน 
ตามสัญญา 

คูส่ัญญา ระยะเวลา 
การด าเนินงาน 

ส่งมอบ/ 
ตรวจรับ 

หมายเหตุ 

3. 9/2561 ปรับปรุงบ่อกรองทราย 890,000.- หจก.นันทพงศ์คอนกรีต 20 ก.ย. 61 
 - 18 ธ.ค. 61 

(90 วัน) 

ส่งมอบ 23 พ.ย. 61 
ตรวจรับ 27 พ.ย. 61 

-กันเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

4. 10/2561 ปรับปรุงผิวจราจร คสล.  
และรางระบายน้ า คสล.  
ซอยริมบึง 

510,000.- หจก.บุรีรัมย์กิจอนันต์ 25 ก.ย. 61 
-  18 มี.ค. 62 

(175 วัน) 

- -กันเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

5. - ก่อสร้างถนนผิวจราจร 
แอสฟัลต์คอนกรีตพร้อม 
ไหล่ทาง ท่อคสล. บ่อพัก  
ซอยประชาร่วมใจ หมู่ท่ี ๗  
ถนนประโคนชัย-สวายสอ 

- - - - -กันเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
-เปล่ียนเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(เปล่ียนแปลงแผน ครั้งท่ี 1/2562 
31 ม.ค. 62) 

 
 

  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
ท่ี สัญญา 

เลขที ่
โครงการ วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา ระยะเวลา 

การด าเนินงาน 
ส่งมอบ/ 
ตรวจรับ 

หมายเหตุ 

1. 12/2561 ติดต้ังท่อธารประปาดับเพลิง 122,000.- นายวิชัย  ทีอุปมา 27 ก.ย. 61 
- 26 ต.ค. 61 

(30 วัน) 

 ส่งมอบ  19 ต.ค. 61 
 ตรวจรับ  26 ต.ค. 61 

-กันเงินปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 



 
 
 
 
 
 
 
 

 


