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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน 
ของเทศบาลตําบลไชยมงคล   

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๐   
 

1.  งบกลาง  รายจ่ายท้ังส้ิน  8,059,916.02  บาท  แยกเป็น 
 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวนเงิน 140,249.00 บาท 

 เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จํานวนเงิน 500,000.00 บาท 

 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวนเงิน 4,917,300.00 บาท 

 เบ้ียยังชีพผู้พิการ จํานวนเงิน 1,380,000.00 บาท 

 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวนเงิน 6,000.00 บาท 

 สํารองจ่าย จํานวนเงิน 375,992.00 บาท 

 รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวนเงิน 212,351.02 บาท 

 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการฯ (กบท.) จํานวนเงิน 528,024.00 บาท 

2.  สํานักปลัดเทศบาล   รายจ่ายท้ังส้ิน จํานวนเงิน   7,373,534.91  บาท   แยกเป็น     
 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) จํานวนเงิน 2,772,232.00 บาท 
 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) จํานวนเงิน 3,244,252.00 บาท 

 หมวดค่าตอบแทน             จํานวนเงิน 56,400.00 บาท 

 หมวดค่าใช้สอย จํานวนเงิน 441,858.37 บาท 

 หมวดค่าวัสดุ จํานวนเงิน 402,621.32 บาท 

 หมวดค่าสาธารณูปโภค จํานวนเงิน 374,520.22 บาท 

 หมวดค่าครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวนเงิน   81,651.00 บาท 

 โครงการท่ีได้ดําเนนิการใน ปีงบประมาณ 2560    
1 โครงการกิจกรรม ๕ส   จํานวนเงิน 9,830 บาท 

2 โครงการคนละต้นสร้างตําบลสีเขียว  จํานวนเงิน 29,110 บาท 

3 โครงการจัดซ้ือป้ายสัญญาณไฟสามเหลี่ยมจุดหยุดตรวจ จํานวนเงิน 30,000 บาท 

4 โครงการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติด จํานวนเงิน 1,620 บาท 

5 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตําบลไชยมงคล จํานวนเงิน 49,610 บาท 

6 โครงการเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุทางจราจรใน 
ช่วงเทศกาลปีใหม่   

จํานวนเงิน 25,845 บาท 

7 โครงการเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุทางจราจรในช่วง 
เทศกาลสงกรานต์   

จํานวนเงิน 29,150 บาท 

8 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรและ
ประชาชน  

จํานวนเงิน 23,960 บาท 

9 โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนตําบลไชยมงคล  

จํานวนเงิน 29,860 บาท 
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3.  กองคลัง   รายจ่ายท้ังส้ิน     จํานวนเงิน   2,528,623.09    บาท   แยกเป็น     
 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) จํานวนเงิน 2,342,040.00 บาท 

 หมวดค่าตอบแทน             จํานวนเงิน 10,955.00 บาท 

 หมวดค่าใช้สอย จํานวนเงิน 62,073.29 บาท 

 หมวดค่าวัสดุ จํานวนเงิน 107,676.80 บาท 

 หมวดค่าสาธารณูปโภค จํานวนเงิน 5,878.00 บาท 

4.  กองการศึกษา  รายจ่ายท้ังส้ิน  จํานวนเงิน   4,262,697.68     บาท  แยกเป็น 
 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) จํานวนเงิน 1,954,445.00 บาท 

 หมวดค่าตอบแทน             จํานวนเงิน 220,000.00 บาท 

 หมวดค่าใช้สอย จํานวนเงิน 1,331,315.50 บาท 

 หมวดค่าวัสดุ จํานวนเงิน 272,118.35 บาท 

 โครงการท่ีได้ดําเนนิการใน ปีงบประมาณ 2560    
1 พิธีลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช 
จํานวนเงิน ไม่ใช้งบประมาณ บาท 

2 พิธีบําเพ็ญพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช (ณ วัดต่าง ๆ  ในพ้ืนท่ี) 

จํานวนเงิน ไม่ใช้งบประมาณ บาท 

3 พิธีบําเพ็ญพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

จํานวนเงิน 38,365 บาท 

4 กิจกรรมเพ่ือแสดงความอาลัยและสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช (กราบพระบรมศพ) 

จํานวนเงิน 224,700 บาท 

5 กิจกรรมสร้างจิตสํานึกรักสถาบันและเสริมสร้างวินัย
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง 
เทศบาลตําบลไชยมงคล  ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

จํานวนเงิน ไม่ใช้งบประมาณ บาท 

6 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๐ จํานวนเงิน 30,097.50 บาท 

7 พิธีวิ่งคบไฟในพิธีเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าว 
สุรนารี ประจําปี ๒๕๖๐ 

จํานวนเงิน 3,755 บาท 

8 โครงการแข่งขันกีฬาท้องถ่ินสัมพันธ์ อําเภอเมือง
นครราชสีมา ครั้งท่ี  ๑๓ 

จํานวนเงิน 93,995 บาท 

5.  กองสาธารณสุข  รายจ่ายท้ังส้ิน  จํานวนเงิน   2,544,142.53    บาท  แยกเป็น 
 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) จํานวนเงิน 1,419,342.00 บาท 

 หมวดค่าตอบแทน             จํานวนเงิน 84,611.75 บาท 

 หมวดค่าใช้สอย จํานวนเงิน 768,070.43 บาท 

 หมวดค่าวัสดุ จํานวนเงิน 272,118.35 บาท 
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 โครงการท่ีได้ดําเนนิการใน ปีงบประมาณ 2560    
1 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัด

สะอาด” 
-อบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ 
มูลฝอยชุมชน จํานวน 50 คน  เม่ือวันท่ี 4 เมษายน  
2560  ท่ีชุมชน เทศบาลตําบลโนนแดง 
-จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์การท้ิงขยะมูลฝอย 
-ประชุมคณะทํางานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน“จังหวัดสะอาด” เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2560  

จํานวนเงิน 31,360 บาท 

2 โครงการจัดซ้ือถังขยะ 
-ถังขยะท่ัวไป จํานวน  75  ใบ 
-ถังขยะอันตราย  จํานวน  20  ใบ 

จํานวนเงิน 80,250 บาท 

3 โครงการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 
(ร่วมทํากิจกรรมออกกําลังกายทุกวันพุธตามนโยบาย
ของรัฐบาล  โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ) 

จํานวนเงิน ไม่ได้ใช้งบประมาณ บาท 

4 กิจกรรมบริจาคโลหิตเพ่ือถวายเป็นราชกุศล 
(ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพ่ือถวายเป็นราชกุศล ใน
เดือนเมษายน และสิงหาคม  ท่ีสวนสัตว์   
โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ ) 

จํานวนเงิน ไม่ได้ใช้งบประมาณ บาท 

5 กิจกรรมเดิน วิ่ง ป่ันเพ่ือสุขภาพ ครั้งท่ี 7/2560 
(ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ป่ันจักรยาน  ร่วมกับโรงพยาบาล
เทพรัตน์นครราชสีมา  เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2560  
โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ ) 

จํานวนเงิน ไม่ได้ใช้งบประมาณ บาท 

6 โครงการลดหวาน มัน เค็ม เพ่ิมผัก ออกกําลังกาย
ห่างไกลโรค ของตําบลไชยมงคล 
( จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ จํานวน 80 
คน เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2560 ) 
 

จํานวนเงิน ไม่ได้ใช้งบประมาณ บาท 

 งบ สปสช.    
 รายรับ จํานวนเงิน 778,171.30 บาท 

 รายจ่าย จํานวนเงิน 644,530.00 บาท 

 คงเหลือ จํานวนเงิน 133,641.30 บาท 

 สปสช. โครงการท่ีได้ดําเนินการใน ปีงบประมาณ 2560   
1 โครงการลดหวาน มัน เค็ม เพ่ิมผัก ออกกําลังกาย

ห่างไกลโรคของตําบลไชยมงคล 
จํานวนเงิน 20,000 บาท 

2 โครงการคนไชยมงคลใส่ใจผู้สูงวัยด้วยการดูแลระยะยาว 
(Long  Team Care) 
 

จํานวนเงิน 36,500 บาท 



4 

 

3 โครงการเฝ้าระวังภาวะเสี่ยงในหญิงต้ังครรภ์ หญิงหลัง
คลอด และเด็ก 0 – 5 ปี 

จํานวนเงิน 33,500 บาท 

4 โครงการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุ 
ตํ่ากว่า 15 ปี 

จํานวนเงิน 18,400 บาท 

5 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคไต 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

จํานวนเงิน 26,800 บาท 

6 โครงการดูแลส่งเสริมสุขภาพในผู้ป่วยเรื้อรัง จํานวนเงิน 27,000 บาท 

7 โครงการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพ (คบส.) จํานวนเงิน   24,800 บาท 

8 โครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน จํานวนเงิน 45,000 บาท 

9 โครงการขับข่ีปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา จํานวนเงิน 35,000 บาท 

10 โครงการฝึกอบรม อาหารสะอาด รสชาติอร่อย  จํานวนเงิน 23,000 บาท 

11 โครงการเจาะสารเคมีในเลือดเกษตรกร จํานวนเงิน 39,400 บาท 

12 โครงการสตรีไทยห่างไกลมะเร็งเต้านมและมะเร็งปาก
มดลูก 

จํานวนเงิน 41,500 บาท 

13 โครงการหมู่บ้านชุมชนต้นแบบการจัดการสุขภาพ จํานวนเงิน 83,200 บาท 

14 โครงการส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ จํานวนเงิน 50,000 บาท 

15 โครงการควบคุมเฝ้าระวังโรคระบาดในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  (ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค) 

จํานวนเงิน 30,000 บาท 

6. กองช่าง   รายจ่ายท้ังส้ิน     จํานวนเงิน   6,246,229.30  บาท   แยกเป็น     
 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) จํานวนเงิน 2,054,704.00 บาท 

 หมวดค่าตอบแทน             จํานวนเงิน 25,550.00 บาท 

 หมวดค่าใช้สอย จํานวนเงิน 147,226.81 บาท 

 หมวดค่าวัสดุ จํานวนเงิน 295,492.63 บาท 

 หมวดเงินอุดหนุน (อุดหนุนไฟฟ้า) จํานวนเงิน 484,372.86 บาท 

 หมวดงบลงทุน  ค่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  แยกได้ดังนี้    
 

โครงสร้างพ้ืนฐาน ประจําปีงบประมาณ 2560  
ข้อมูล  ณ วันท่ี 29 กันยายน 2560 

ลําดับ โครงการ งบประมาณ วงเงินตามสัญญา เบิกจ่ายแล้ว ยังไม่เบิกจ่าย 

1 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. (ซอย
บ้านผู้ช่วยอนันต์) หมู่ท่ี 4 บ้านหนองปลิง 

งบประมาณปี 
2560 

198,000 198,000   

2 
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 5 บ้าน
หนองไทร (ซอยบ้านนายชัย) 

งบประมาณปี 
2560 

149,000 149,000   

3 
โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
(ซอยบ้านป้าอ่อน) หมู่  3  

งบประมาณปี 
2560 

126,500 126,500  
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ลําดับ โครงการ งบประมาณ วงเงินตามสัญญา เบิกจ่ายแล้ว ยังไม่เบิกจ่าย 

4 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 14(ซอยบ้านนางพิมพ์ เจนปรุ) หมู่ 2 

งบประมาณปี 
2560 

421,500 421,500  

5 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ทางเข้าบ้าน 
รต.ชูเกียรติ จีนากูล บ้านบุตาล ซอย 9) 

งบประมาณปี 
2560 

206,000 206,000  

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 หมู่ท่ี 1 
งบประมาณปี 

2560 
373,600 373,600  

7 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยภูเขาทอง 
ซอย 3) หมู่ท่ี 3 

งบประมาณปี 
2560 

331,800 331,800  

8 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านยาย
พลวง) หมู่ท่ี 4 

งบประมาณปี 
2560 

235,200 235,200  

9 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (หนองปลิง 
ซอย 2) หมู่ท่ี 4 

งบประมาณปี 
2560 

109,600 109,600  

10 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านนางบ่ี) 
หมู่ท่ี 5 

งบประมาณปี 
2560 

321,800 321,800  

11 
โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลไชยมงคล 

รายจ่ายค้างจ่าย 575,000 575,000   

12 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านบุตาล หมู่ท่ี 
2 ซอย 17 

รายจ่ายค้างจ่าย 110,500 110,500   

13 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยป่าช้าบ้าน
หนองพลวงใหญ่ 

รายจ่ายค้างจ่าย 329,000 329,000   

14 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนาย
จีน หมู่ท่ี 3 

รายจ่ายค้างจ่าย 117,000 117,000   

15 
โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
บ้านไชยมงคล-หนองพลวงใหญ่ 

รายจ่ายค้างจ่าย 694,500 694,500   

16 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางไก่ 
โกรกตะคร้อ ซอย 8 

รายจ่ายค้างจ่าย 199,500 199,500   

17 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางบ่ี 
หมู่ท่ี 5 บ้านหนองไทร 

รายจ่ายค้างจ่าย 393,200 393,200   

18 
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต 
กม.13-โรงงานเดอเบล 

รายจ่ายค้างจ่าย 515,306 515,306   

19 
โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล.บ้านหนอง
ปลิง หมู่ท่ี 4 

รายจ่ายค้างจ่าย 325,000 325,000   
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ลําดับ โครงการ งบประมาณ วงเงินตามสัญญา เบิกจ่ายแล้ว ยังไม่เบิกจ่าย 

20 โครงการขยายแนวเขตประปา หมู่ 1 จ่ายขาดเงินสะสม 88,000 88,000   

21 
โครงการซ่อมแซมถนนดินปรับพ้ืนทางสาย
โกรกตะคร้อ – หนองผักบุ้ง 

จ่ายขาดเงินสะสม 113,000 113,000   

22 โครงการซ่อมแซมถนน (กลุ่มเสมา ซอย 14) จ่ายขาดเงินสะสม 32,500 32,500   

23 
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(ซอย 3) หมู่  5 บ้านหนองไทร 

จ่ายขาดเงินสะสม 54,500 54,500   

24 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณสระ
ตายศ หมู่ท่ี 3 

จ่ายขาดเงินสะสม 100,600 100,600   

25 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สี่แยกบ้าน
กํานันถึงบ้านนายสุวรรณ) หมู่ท่ี 3 

จ่ายขาดเงินสะสม 377,283 377,283   

26 
โครงการซ่อมแซมถนน คสล.รอบสระน้ํา 
หมู่ท่ี 4 (ริมสระบ้านหนองปลิง) 

จ่ายขาดเงินสะสม 280,000 280,000  

27 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(รอบสระน้ํา) 
หมู่ท่ี 3 

จ่ายขาดเงินสะสม 261,000 261,000  

28 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (หนองปลิง 
ซอย 5) หมู่ท่ี 4 

จ่ายขาดเงินสะสม 119,600 119,600  

รวม 7,158,489 7,158,489  
 

 


