
ประกาศ เทศบาลตําบลไชยมงคล
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

******************************************* 
     ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให ้อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผล
การดําเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
   ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี
     ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตําบลไชยมงคล จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การ
ใช้จ่าย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการ เทศบาลตําบลไชยมงคล ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์
เทศบาลตําบลไชยมงคล  ได้กําหนดวิสัยทัศน ์(Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคต ิ                          ซึ่งเป็น
จุดหมายและปรารถนา  คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า  ตําบลไชยมงคลเป็นตําบลขนาด
กลาง  ที่มีประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่หนาแน่นและสงบสุข  และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชน   ที่สงบ
สุข  น่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี

ข. พันธกิจ
ไชยมงคลเป็นตําบลน่าอยู	่การบริหารจัดการโปร่งใสมีศักยภาพ 
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง     ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 



ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ได้กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว ้10 ยุทธศาสตร ์ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   1. แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดําริ
   1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา
   1. แผนงานการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเกษตร
   1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
   1. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
   1. แผนงานสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
   1. แผนงานศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
   1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
   2. แผนงานการศึกษา
   3. แผนงานศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและนันทนาการ
   4. แผนงานสาธารณสุข
   5. แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   1. แผนงานรักษาความสงบภายใน

ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ และสิ่งแวดล้อม
   1. แผนงานสาธารณสุข



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

102 74,172,000.00 3 815,000.00 3 815,000.00 3 815,000.00

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสานต่อ
แนวทางพระราชดําริ

13 780,000.00 3 165,000.00 3 165,000.00 3 165,000.00

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
พัฒนาการศึกษา

22 3,589,000.00 15 2,449,000.00 15 2,449,000.00 15 2,449,000.00

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
พัฒนาการเกษตร

8 480,000.00 1 50,000.00 1 50,000.00 1 50,000.00

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
พัฒนาสังคม

18 10,040,000.00 12 8,480,000.00 10 8,430,000.00 10 8,430,000.00

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
สาธารณสุข

12 575,000.00 12 575,000.00 12 575,000.00 12 575,000.00

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณี 
และกีฬา

31 8,005,000.00 26 2,440,000.00 26 2,440,000.00 26 2,440,000.00

ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

41 13,675,000.01 25 3,070,000.00 24 2,970,000.00 24 2,970,000.00

ยุทธศาสตร์ด้านการ
รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

16 1,165,000.00 9 480,000.00 9 480,000.00 9 680,000.00

ยุทธศาสตร์ด้าน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 และสิ่งแวดล้อม

13 1,210,000.00 12 1,010,000.00 12 1,010,000.00 12 1,010,000.00

รวม 276 ############ 118 19,534,000.00 115 19,384,000.00 0 0.00

2564

    เทศบาลตําบลไชยมงคล ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ป ี(พ.ศ. 2561-2564) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟัง
ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที ่ก่อนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา 3 ป ีต่อไป

   เทศบาลตําบลไชยมงคล ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที ่28 ตุลาคม 2559 โดยได้
กําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา 4 ป ี(พ.ศ. 2561-2564)

ง. การวางแผน

ยุทธศาสตร์ 2561 2562 2563



แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ การจัดทําแผน 4 ปี
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดทําแผน 4 ปี
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
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ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสานตอ่แนวทางพระราชดําร ิ

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาการศกึษา 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาการเกษตร 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม 

ยทุธศาสตรด์า้นการพัฒนาสาธารณสขุ 

ยทุธศาสตรด์า้นการพัฒนาการทอ่งเทีย่ว ศาสนา-… 

ยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารจัดการบา้นเมอืงทีด่ ี

ยทุธศาสตรด์า้นการรักษาความปลอดภัยในชวีติและ… 

ยทุธศาสตรด์า้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ และ… 
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0.00 20,000,000.0040,000,000.0060,000,000.0080,000,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสานตอ่แนวทาง… 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาการศกึษา 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาการเกษตร 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม 

ยทุธศาสตรด์า้นการพัฒนาสาธารณสขุ 

ยทุธศาสตรด์า้นการพัฒนาการทอ่งเทีย่ว ศาสนา-… 

ยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารจัดการบา้นเมอืงทีด่ ี

ยทุธศาสตรด์า้นการรักษาความปลอดภัยในชวีติ… 

ยทุธศาสตรด์า้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ … 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 17 3,855,100.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดําริ 2 90,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา 4 105,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเกษตร - -
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 5 7,431,600.00
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 1 100,000.00
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธร  6 400,000.00
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 6 220,000.00
ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพ 2 110,000.00
ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ และสิ่งแ 2 100,000.00

รวม 45 12,411,700.00

      ผู้บริหารเทศบาลตําบลไชยมงคล ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที ่15 กันยายน 2560 โดยมี
โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จํานวน 45 โครงการ งบประมาณ 12,411,700.00 บาท สามารถ
จําแนกตามยุทธศาสตร ์ได้ดังนี้        

จ. การจัดทํางบประมาณ



แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ ที�ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ ที�ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
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ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสานตอ่แนวทางพระราชดําร ิ

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาการศกึษา 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาการเกษตร 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม 

ยทุธศาสตรด์า้นการพัฒนาสาธารณสขุ 

ยทุธศาสตรด์า้นการพัฒนาการทอ่งเทีย่ว ศาสนา-… 

ยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารจัดการบา้นเมอืงทีด่ ี

ยทุธศาสตรด์า้นการรักษาความปลอดภัยในชวีติและ… 

ยทุธศาสตรด์า้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ และ… 
โครงการ 

โครงก… 

0.00 2,000,000.004,000,000.006,000,000.008,000,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสานตอ่แนวทาง… 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาการศกึษา 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาการเกษตร 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม 

ยทุธศาสตรด์า้นการพัฒนาสาธารณสขุ 

ยทุธศาสตรด์า้นการพัฒนาการทอ่งเทีย่ว ศาสนา-… 

ยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารจัดการบา้นเมอืงทีด่ ี

ยทุธศาสตรด์า้นการรักษาความปลอดภัยในชวีติ… 

ยทุธศาสตรด์า้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ … 

งบประมาณ 
ตามขอ้บญัญตั ิ

งบประมาณ 
ตามขอ้บัญญัต ิ



ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที�มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญั
ติ

วัตถุ
ประสงค์ ผลผลิต

1 ยุทธศาสตร์การพก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก             บ้าน
ไชยมงคล  หมู่ที่ 1 

(ไชยมงคลซอย 1/1)

######## เพื่อความสะดวก
สบายในการ

สัญจร 
และการคมนาคม
ขนส่งพืชผลทาง 

การเกษตร

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านไชย
มงคล หมู่ที่ 1 

(ไชยมงคลซอย
 1/1) โดยมี
ขนาดกว้าง 

๕.๐๐ เมตร ยาว
 ๕๔ เมตร หนา

เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
 หรือมีพื้นที่

ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า ๒๗0 ตาราง
เมตร พร้อมลง
หินคลุกไหล่
ทางบดทับทั้ง
สองข้างๆ ละ 
๐.๕๐ เมตร 

พร้อมวางท่อ 
คสล.&#216;0.

๔0เมตจํานวน  ๒
 จุดๆละ ๕ ท่อน 
(ตามแบบที ่ทต.

ไชยมงคล
กําหนด) พร้อม

ติดตั้งป้าย
โครงการจํานวน

 1 ป้

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตําบลไชยมงคล  มีดังนี้



ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที�มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญั
ติ

วัตถุ
ประสงค์ ผลผลิต

2 ยุทธศาสตร์การพก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก                          

                                  บ้าน
ไชยมงคล      หมู่ที่ 1    

                   (โกรก
ตะคร้อซอย 5)

######## เพื่อความสะดวก
สบายในการ

สัญจร 
และการคมนาคม
ขนส่งพืชผลทาง 

การเกษตร

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านไชย
มงคล หมู่ที่ 1 
(โกรกตะคร้อ
ซอย 5) โดยมี

ขนาดกว้าง 4.๐๐
 เมตร ยาว 175 
เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร หรือ
มีพื้นที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 700

 ตารางเมตร 
พร้อมลงหิน
คลุกไหล่ทาง
บดทับทั้งสอง
ข้างๆ ละ ๐.๕๐ 

เมตร (ตามแบบที่
 ทต.ไชยมงคล
กําหนด) พร้อม

ติดตั้งป้าย
โครงการจํานวน

 1 ป้าย



ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที�มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญั
ติ

วัตถุ
ประสงค์ ผลผลิต

3 ยุทธศาสตร์การพก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านไชย
มงคล  หมู่ที่ 1 (คุ้ม
หนองผักบุ้ง-โกรก
ตะคร้อ) ซอย 6  ต.

ไชยมงคล อ.เมืองฯ   
จ.นครราชสีมา                 
  ไปถึงคุ้มหนองผักบุ้ง 
                  ต.ธงชัยเหนือ

 อ.ปักธงชัยจ.
นครราชสีมา

######## เพื่อความสะดวก
สบายในการ

สัญจร 
และการคมนาคม
ขนส่งพืชผลทาง 

การเกษตร

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู่ที่ 1       
          บ้านไชย

มงคล (กลุ่มบ้าน
โกรกตะคร้อ) 

ซอย 6.                
 ต.ไชยมงคล อ.

เมืองฯ จ.
นครราชสีมา ไป
ถึง                คุ้ม

หนองผักบุ้ง ต.
ธงชัยเหนือ อ.

ปักธงชัย                  
    จ.นครราชสีมา 

 โดยมีขนาด
ความกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 2,200 
เมตร หนา 0.15  

เมตรหรือมี
พื้นที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า

8,800 ตาราง
เมตร พร้อมลง
หินคลุกไหล่
ทางบดอัดทับ

แน่นทั้ง 2 ข้างๆ 
   



ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที�มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญั
ติ

วัตถุ
ประสงค์ ผลผลิต

4 ยุทธศาสตร์การพก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านบุตาล

 หมู่ที่ 2 (ซอยบ้าน
ยายดอกไม้)

98,000.00 เพื่อความสะดวก
สบายในการ

สัญจร 
และการคมนาคม
ขนส่งพืชผลทาง 

การเกษตร

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านบุตาล 
       หมู่ที่ 2 

(ซอยบ้านยาย
ดอกไม)้ โดยมี

ขนาดกว้าง ๓.๐๐
 เมตร ยาว ๖๕ 
เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร หรือ
มีพื้นที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า  1

๙๕ ตารางเมตร
 พร้อมลงหิน
คลุกไหล่บด

ทับทั้งสองข้างๆ
 ละ ๐.๕๐ เมตร 
(ตามแบบที ่ทต.

ไชยมงคล
กําหนด)



ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที�มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญั
ติ

วัตถุ
ประสงค์ ผลผลิต

5 ยุทธศาสตร์การพก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านบุตาล
 หมู่ที่ 2 (บุตาลซอย 8)

######## เพื่อความสะดวก
สบายในการ

สัญจร 
และการคมนาคม
ขนส่งพืชผลทาง 

การเกษตร



ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านบุตาล 
 หมู่ที่ 2 (บุตาล
ซอย 8) โดยมี
ขนาดกว้าง 

๔.๐๐ เมตร ยาว 
๑๖๐ เมตร หนา

เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
 หรือมีพื้นที่

ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า ๖๔๐ ตาราง
เมตร พร้อมลง
หินคลุกไหล่
ทางบดทับทั้ง
สองข้างๆ ละ 
๐.๕๐ เมตร 

พร้อมวางท่อ 
คสล.&#216;0.
๔0เมตร จํานวน 
 ๑ จุดๆละ ๕ ท่อน

 (ตามแบบที ่
ทต.ไชยมงคล
กําหนด) พร้อม

ติดตั้งป้าย
โครงการจํานวน

 1 ป้าย



ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที�มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญั
ติ

วัตถุ
ประสงค์ ผลผลิต

6 ยุทธศาสตร์การพก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านบุตาล หมู่ที่ 2 (บุ
ตาลซอย ๖ ? ตําบล

โคกไทย)

######## เพื่อความสะดวก
สบายในการ

สัญจร 
และการคมนาคม
ขนส่งพืชผลทาง 

การเกษตร

ก่อสร้างถนนหิน
คลุก บ้านบุตาล 
หมู่ที่ 2 (บุตาล
ซอย ๖ ? ตําบล
โคกไทย)โดยมี

ขนาดกว้าง  
๖.๐๐ เมตร ยาว 
400 เมตร หนา

เฉลี่ย ๐.50 เมตร
 หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อย

กว่า ๓๖0 
ลูกบาศก์เมตร
พร้อมปรับเกรด
บดทับแน่น และ

ติดตั้งป้าย
โครงการจํานวน

 1 ป้าย (ตาม
แบบที ่ทต.ไชย
มงคลกําหนด)



ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที�มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญั
ติ

วัตถุ
ประสงค์ ผลผลิต

7 ยุทธศาสตร์การพก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน

หนองพลวงใหญ ่  
หมู่ที่ 3 (รอบสระนํ้า)

######## เพื่อความสะดวก
สบายในการ

สัญจรและการ
คมนาคม

ขนส่งพืชผลทาง 
การเกษตร

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้าน
หนองพลวงใหญ่

 หมู่ที่ 3 (รอบ
สระนํ้า)โดยมี

ขนาดความกว้าง
 4.00 ม.  ยาว 

370 ม. หนา 0.15
  ม.หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 1,480 ตร.ม.

 พร้อมลงหิน
คลุกไหล่ทาง
บดอัดทับแน่น 
ทั้ง 2 ข้างๆ ละ 
0.50 ม. พร้อม

ติดตั้งป้าย
โครงการจํานวน

 1 ป้าย 
(รายละเอียด

ตามแบบที ่ทต.
ไชยมงคล
กําหนด)



ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที�มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญั
ติ

วัตถุ
ประสงค์ ผลผลิต

8 ยุทธศาสตร์การพก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน

หนองพลวงใหญ ่หมู่
ที่ ๓ (หนองพลวงใหญ่

 ซอย 14)

######## เพื่อความสะดวก
สบายในการ

สัญจร 
และการคมนาคม
ขนส่งพืชผลทาง 

การเกษตร

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้าน
หนองพลวงใหญ่
 หมู่ที่ ๓  (หนอง
พลวงใหญ ่ซอย
 14) มีขนาดกว้าง
 4.๐๐ เมตร ยาว 
780 เมตร หนา
เฉลี่ย       ๐.๑5 
เมตร หรือมี

พื้นที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า  
3,120 ตาราง

เมตร พร้อมลง
หินคลุกไหล่
ทางบดทับทั้ง
สองข้างๆ ละ 
๐.๕๐ เมตร 

พร้อมวางท่อ 
คสล.&#216; 

0.40 เมตร 
จํานวน  3 จุด 
จุดละ 7 ท่อน 

(ตามแบบที ่ทต.
ไชยมงคล

กําหนด) พร้อม
ิ ั้ ป้



ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที�มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญั
ติ

วัตถุ
ประสงค์ ผลผลิต

9 ยุทธศาสตร์การพก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน

หนองพลวงใหญ ่หมู่
ที่ 3 (ซอยบ้านนาง

แว่น)

######## เพื่อความสะดวก
สบายในการ

สัญจรและการ
คมนาคมขนส่ง

พืชผลทาง
การเกษตร

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้าน
หนองพลวงใหญ่

 หมู่ที่ 3 (ซอย
บ้านนางแว่น) 

โดยมีขนาดกว้าง
  3.๐๐  เมตร ยาว
 110 เมตร หนา

เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
 หรือมีพื้นที่

ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 330 ตาราง
เมตร พร้อมลง
หินคลุกไหล่
ทางบดทับทั้ง
สองข้างๆ ละ 
๐.๕๐ เมตร 

(ตามแบบที ่ทต.
ไชยมงคล

กําหนด) พร้อม
ติดตั้งป้าย

โครงการจํานวน
 1 ป้าย



ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที�มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญั
ติ

วัตถุ
ประสงค์ ผลผลิต

10 ยุทธศาสตร์การพก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้าน

หนองปลิง หมู่ที่ 4  
(ซอยบ้านนายเกลี้ยง 

 ราชคฤห)์

######## เพื่อควาสะดวก
สบายในการ

สัญจรและการ
คมนาคมขนส่ง

พืชผลทาง 
การเกษตร

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้าน

หนองปลิง หมู่ที่
 4 (ซอยบ้านนาย
เกลี้ยง  ราชคฤห)์

  โดยมีขนาด
กว้าง 4.๐๐ เมตร
 ยาว 400 เมตร 

หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร หรือมี

พื้นที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 
1,600 ตาราง

เมตร(ตามแบบที่
 ทต.ไชยมงคล
กําหนด)พร้อม

ติดตั้งป้าย
โครงการจํานวน

 1 ป้าย

11 ยุทธศาสตร์การพก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้าน

หนองปลิง หมู่ที่ 4 
(ซอยข้างบ้าน สท.

สันต)ิ

######## เพื่อความสะดวก
สบายในการ

สัญจรและการ
คมนาคมขนส่ง

พืชผลทาง 
การเกษตร

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้าน

หนองปลิง หมู่ที่
 4 (ซอยข้างบ้าน
 สท.สันต)ิโดยมี
ขนาดกว้าง 4.๐๐
 เมตร ยาว 153 
เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร หรือ
มีพื้นที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 612

 ตารางเมตร 
(ตามแบบที ่ทต.

ไชยมงคล
กําหนด) พร้อม

ติดตั้งป้าย
โครงการจํานวน

 1 ป้าย



ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที�มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญั
ติ

วัตถุ
ประสงค์ ผลผลิต

12 ยุทธศาสตร์การพ วางท่อระบายนํ้า  
บ้านหนองปลิง หมู่ที่

 ๔

99,400.00 เพื่อขยายทาง
ระบายนํ้าและ

ให้นํ้าไหลสะดวก

วางท่อระบายนํ้า
 บ้านหนองปลิง 

หมู่ที่ ๔ 
(รายละเอียด

ตามแบบที ่ทต.
ไชยมงคล
กําหนด)

13 ยุทธศาสตร์การพก่อสร้างรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ้านหนองไทร หมู่ที่ 5

######## เพื่อแก้ไข
ปัญหานํ้าท่วมขัง
 ให้กับราษฎรใน

ชุมชนที่ไม่มี
ทางระบบนํ้า

ก่อสร้างราง
ระบายนํ้า

คอนกรีตเสริม
เหล็ก          บ้าน

หนองไทร หมู่ที่ 
5 (รายละเอียด
ตามแบบที ่ทต.

ไชยมงคล
กําหนด)

14 ยุทธศาสตร์การพ ขยายแนวเขตระบบ
ประปา บ้านหนองไทร

 หมู่ที่ ๕

40,000.00 เพื่อให้ราษฎร
ได้รับการบริการ
ด้านนํ้าอุปโภค-
บริโภคอย่าง

ทั่วถึง

ขยายแนวเขต
ระบบประปา 

บ้านหนองไทร 
หมู่ที่ ๕โดยวาง
ท่อPVC ขนาด 2
 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 
500 เมตร (ตาม
แบบที ่ทต.ไชย
มงคลกําหนด)

15 ยุทธศาสตร์การพ เจาะบ่อบาดาล 
จํานวน 2 บ่อ บ้าน
ไชยมงคล หมู่ทื่ 5

######## เพื่อให้ราษฎร
ได้รับการบริการ
ด้านนํ้าอุปโภค-

บริโภค

เจาะบ่อบาดาล 
จํานวน 2 บ่อ 

บ้านหนองไทร     
   หมู่ทื่ 5 

(รายละเอียด
ตามแบบที ่ทต.

ไชยมงคล
กําหนด)



ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที�มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญั
ติ

วัตถุ
ประสงค์ ผลผลิต

16 ยุทธศาสตร์การพขยายเขตประปาท่อ 
หมู่ 1 กลุ่มบ้าน กม.13 

(ซอย3,4,5) *ทาง
สาธารณะ

48,000.00 เพื่อให้ราษฎร
ได้รับการบริการ
ด้านนํ้าอุปโภค-
บริโภคอย่าง

ทั่วถึง

ขยายเขต
ประปาท่อ PVC 
 &#216;  2  นิ้ว  

ชั้น 8.5 
ระยะทางรวม 
580 ม. หมู่ 1 

กลุ่มบ้าน กม.13 
(ซอย 3,4,5)และ

ติดตั้งป้าย
โครงการจํานวน

 1 ป้าย 
(รายละเอียด
ตามแบบที ่

เทศบาลตําบล
ไชยมงคล
กําหนด)

17 ยุทธศาสตร์การพขยายเขตประปาหมู่ 1
 กลุ่มบ้านโกรกตะคร้อ
(ซอย 7 ไป ซอย 10)

 *ทางสาธารณะ

53,000.00 เพื่อให้ราษฎร
ได้รับการบริการ
ด้านนํ้าอุปโภค-
บริโภคอย่าง

ทั่วถึง

ขยายเขต
ประปาท่อ PVC 
 &#216;  2  นิ้ว  

ชั้น 8.5 
ระยะทางรวม 
690 ม. หมู่ 1 

กลุ่มบ้านโกรก
ตะคร้อ (ซอย 7 

ไป ซอย 10)
และติดตั้งป้าย
โครงการจํานวน

 1 ป้าย 
(รายละเอียด
ตามแบบที ่

เทศบาลตําบล
ไชยมงคล
กําหนด)



ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที�มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญั
ติ

วัตถุ
ประสงค์ ผลผลิต

18 ยุทธศาสตร์การพ อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริของ

พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและพระราช
เสาวนีย ์ของสมเด็จ

พระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ / 
และพระบรมวงศ์ศานุ

วงศ ์ทุกพระองค์

40,000.00 เพื่อดําเนินการ
ตามนโยบาย
แห่งรัฐบาล

จัดดําเนินการ
เพื่อสนับสนุน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ
ของพระบาท 
สมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวและ
พระราชเสาวนีย์
ของสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรม

ราชนีนาถ

19 ยุทธศาสตร์การพศูนย์ศึกษาเรียนรู้พืช
สมุนไพรตําบลไชย

มงคล

50,000.00 1.เพื่อเป็นการ
สงวนไว้ซึ่ง

ที่ดินของรัฐที่
ถูกบุกรุกจาก
กลุ่มนายทุน 

2.เพื่อเป็นศูนย์
ศึกษาเรียนรู้พืช
สมุนไพรของ
ชุมชนและ

ผู้สนใจ

ที่ดินเขตปฎิรูป
ที่ดิน         ป่า

ห้วยยาง ตั้งอยู่
ริมทางหลวง

แผ่นดินสาย 304 
          บ้านไชย
มงคล หมู่ที่ 1

20 ยุทธศาสตร์การพ จัดกิจกรรมทาง
วิชาการของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กตําบล
ไชยมงคล

10,000.00 เพื่อส่งเสริม
การพัฒนาการ
แก่เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก



เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

21 ยุทธศาสตร์การพส่งเสริม ประสบการณ์
 การเรียนรู้ นอก

สถานที่

20,000.00 1.เพื่อให้เด็กได้
เรียนรู้นอก
สถานศึกษา

และมีพัฒนาการ
 สมวัยทุกด้าน

2. เด็กเกิด
ทักษะในการ

เรียนรู้ 
เรื่องใหม่ ๆ 

1. แหล่งเรียนรู้
นอกสถานที ่1 

แห่ง   2. เด็กเล็ก
ใน ศพด.



ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที�มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญั
ติ

วัตถุ
ประสงค์ ผลผลิต

22 ยุทธศาสตร์การพ อบรมคุณธรรม ? 
จริยธรรมเด็กและ
เยาวชนในตําบล     

ไชยมงคล

25,000.00 เพื่อส่งเสริม
คุณธรรม ? 

จริยธรรมให้กับ
เด็กและ

เยาวชนเพื่อ
สร้างสร้าง

จิตสํานึกในการ
เป็นพลเมืองที่ดี

ของสังคม 

เด็กและเยาวชน
ในตําบล ไชย

มงคล

23 ยุทธศาสตร์การพ ปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของ ทต.ไชยมงคล

50,000.00 1.เพื่อให้เด็ก
เล็กได้ประกอบ

กิจกรรม
ทางการศึกษา

และพัฒนา
ทักษะของ
ร่างกาย

๒.เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการของ

เด็กเล็ก


1.เพื่อให้เด็ก
เล็กได้ประกอบ

กิจกรรม
ทางการศึกษา

และพัฒนา
ทักษะของ

ร่างกาย ๒.เพื่อ
ส่งเสริม

พัฒนาการของ
เด็กเล็ก

24 ยุทธศาสตร์การพ  จัดเวทีประชาคม
หมู่บ้านและตําบล 

ไชยมงคล

60,000.00 
เพื่อให้

ประชาชนได้
แสดงความ
คิดเห็นและมี

ส่วนร่วมในการ
กําหนด

แนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่น




 - จัดเวที
ประชาคม

หมู่บ้าน (จํานวน 
6 ครั้ง หมู่บ้าน ๆ  
ละ 2,500 บาท) - 

 จัดเวที
ประชาคมตําบล   

  ไชยมงคล  
(จํานวน 1  ครั้ง  

5,000 บาท)



ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที�มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญั
ติ

วัตถุ
ประสงค์ ผลผลิต

25 ยุทธศาสตร์การพฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
อาชีพให้กับ

ประชาชนในตําบล
ไชยมงคล

60,000.00 1. เพื่อส่งเสริม
สุขภาพอนามัย  
 ของประชาชน
ในตําบลไชย

มงคล 
2. สร้าง
เครือข่าย

ประชาชนใน
ตําบลไชยมงคล

 ในการทํา
กิจกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพ
กายและจิตใจ

ให้ดีขึ้น
3. สร้างเสริม

อาชีพ
4. ส่งเสริมภูมิ
ปัญญาของ

ท้องถิ่น

ประชาชนใน
ตําบลไชยมงคล

26 ยุทธศาสตร์การพค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ

######## เพื่อจ่ายเป็นค่า
เบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุและ
เพื่อให้ผู้สูงอายุ

มีความเป็นอยู่ที่ดี

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล

27 ยุทธศาสตร์การพค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้พิการ

######## เพื่อจ่ายเป็นค่า
เบี้ยยังชีพผู้
พิการและ

เพื่อให้ผู้พิการมี
ความเป็นอยู่ที่ดี

ผู้พิการในเขต
เทศบาล

28 ยุทธศาสตร์การพค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์

6,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่า
เบี้ยยังชีพผู้ป่วย

เอดส์และ
เพื่อให้มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ผู้ป่วยเอดส์ใน
เขตเทศบาล



ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที�มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญั
ติ

วัตถุ
ประสงค์ ผลผลิต

29 ยุทธศาสตร์ด้าน เพิ่มประสิทธิภาพ
การป้องกันโรค

ระบาดสัตว์ล่วงหน้า

######## 1.  เพื่อให้มี
อาสาปศุสัตว์
ประจําหมู่บ้าน

ช่วยงานด้านปศุ
สัตว์ประจํา

หมู่บ้าน 
2.  เพื่อให้
ความรู้และ

ทักษะในการ
ป้องกันโรคสัตว์

ระบาดสัตว์
ล่วงหน้า   (โรค
สัตว์ติดสู่คน)  
ให้ทั่วถึงในทุก

พื้นที่ตําบล


1. มีอาสาปศุ
สัตว์ประจํา

หมู่บ้านๆ ละ 2 
คน ช่วยทํางาน
ในพื้นที่ปศุสัตว์
ได้ครบถ้วน 2. 
ให้มีความรู้และ

ทักษะที่
สามารถทําการ

ป้องกันโรค
ระบาดสัตว์

ล่วงหน้าทั้งสัตว์
ใหญ ่สัตว์เล็ก
และสัตว์ปีก  
(โรคสัตว์ติดสู่

คน) ได้
ครบถ้วนทุกพื้นที่

 3. มีเครื่องมือ
และอุปกรณ์ใน 
การปฏิบัติงาน

ทั้งการฉีด
วัคซีนและการ
พ่นยาฆ่าเชื้อ
โรคสัตว ์ครบ

ทุกคน

30 ยุทธศาสตร์ด้าน   ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมการเรียนรู้ 

การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญา ท้องถิ่น 

ของตําบลไชยมงคล

20,000.00 เพื่อส่งเสริม
เยาวชน               
ให้มีคุณธรรม 

จริยธรรม 
อนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาของ

ท้องถิ่น

เยาวชนตําบล
ไชยมงคล

31 ยุทธศาสตร์ด้าน   ส่งเสริมสนับสนุนการ
แข่งขันระหว่างองค ์     

  กรต่างๆ (การ
แข่งขันกีฬาท้องถิ่น

สัมพันธ์ )

25,000.00 เพื่อสร้างความ
สามัคคีภายใน

องค์กร
เพื่อส่งเสริมให้

บุคลกรมี
สุขภาพแข็งแรง 



ผู้บริหารฯ 
สมาชิกสภาฯ 

พนักงาน
เทศบาลลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง



ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที�มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญั
ติ

วัตถุ
ประสงค์ ผลผลิต

32 ยุทธศาสตร์ด้าน   จัดการแข่งขันกีฬา       
        ต้านยาเสพติด

######## 1.เพื่อให้เด็ก 
เยาวชน 

ประชาชนเข้า
ร่วมแข่งขัน

กีฬาต้านยาเสพ
ติด


จัดการแข่งขัน
กีฬาเยาวชน
และประชาชน

ตําบล  มี
ผู้เข้าร่วมทั้ง  6 

หมู่บ้าน

33 ยุทธศาสตร์ด้าน   จัดส่งทีมนักกีฬาเข้า    
       ร่วมทําการแข่งขัน
 กีฬา (ระดับตําบล/ 
อําเภอ / จังหวัด)

25,000.00 เพื่อส่งเสริมการ
ออกกําลังกาย

ด้วยการเล่นกีฬา

ส่งทีมนักกีฬา
ตําบลไชยมงคล
เข้าร่วมทําการ
แข่งขันกีฬา

34 ยุทธศาสตร์ด้าน   ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมซึ่งเป็นวันสํา
ทางพระพุทธศานา
และงานประเพณี

ท้องถิ่นต่างๆ  เช่น  
วันวิสาขบูชา มาฆบูชา

  งานปีใหม่  ฯลฯ

30,000.00 เพื่อสืบสาน
กิจกรรม  ซึ่งเป็น
วันสําคัญทาง
ศาสนาและ
ประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น

ประชาชนตําบล 
ไชยมงคล

35 ยุทธศาสตร์ด้าน   ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานรัฐพิธีซึ่งเป็นวัน

สําคัญของทาง
ราชการ  ซึ่ง

เกี่ยวเนื่องกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์  เช่น 
 วันพ่อ วันแม ่วันปิยะ

มหาราช กิจกรรม
บําเพ็ญพระราชกุศล  

ฯลฯ

######## เพื่อให้ประชาชน 
ได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี

ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ประชาชนตําบล 
ไชยมงคล

36 ยุทธศาสตร์ด้าน กิจกรรม 5 ส. 10,000.00 เพื่อปรับปรุง
สถานที่ทํางาน
ให้เป็นระเบียบ
และสะดวกให้
การให้บริการ

ประชาชน

จัดอบรม
พนักงาน

เจ้าหน้าที,่      
จัดซื้อวัสด ุ
อุปกรณ ์

สํานักงาน   ค่า
ก่อสร้างและอื่น ๆ



ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที�มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญั
ติ

วัตถุ
ประสงค์ ผลผลิต

37 ยุทธศาสตร์ด้าน ฝึกอบรมเพิ่มพูน
ความรู้ในการชําระ

ภาษีให้แก่
ผู้ประกอบการในเขต
เทศบาลตําบลไชย

มงคล

######## 1. เพื่อประชาชน
 ในหมู่บ้านมา

สามารถ 
ชําระค่าภาษีได้

สะดวก
2. เพื่อเพิ่ม
อัตราการ

จัดเก็บภาษี


ออกจัดเก็บภาษี
ในหมู่บ้าน ทุก

หมู่บ้าน จํานวน 6
 หมู่บ้าน

38 ยุทธศาสตร์ด้าน ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การทํางานแก่บุคลากร

50,000.00 เพื่อให้มี
บุคลากร

ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหน้าที่ได้
อย่างเหมาะสม
เพื่อตอบสนอง
ความต้องการ
ของประชาชน

ปรับปรุงอัตรา
บุคลากรให้มี

สัดส่วนรายจ่าย
เป็นเงินเดือน

ค่าตอบแทนและ
เงินสวัสดิการ 
ต่าง ๆ  ไม่เกิน

ร้อยละ 40             
 ของเงินรายได้

39 ยุทธศาสตร์ด้าน พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมแก่บุคลากร
และประชาชนทั่วไป

30,000.00 เพื่อพัฒนา
คุณภาพทาง
จิตใจของ

บุคลากรและ
ประชาชนทั่วไป 







จัดอบรมฟัง
ธรรมะปฏิบัติ

ธรรม



ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที�มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญั
ติ

วัตถุ
ประสงค์ ผลผลิต

40 ยุทธศาสตร์ด้าน โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน

20,000.00 เพื่อพัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายที่ใช้

ใน
ชีวิตประจําวัน
ของบุคลากร
และประชาชน

ทั่วไป 


ส่งเสริมและให้
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายที่ใช้

ใน
ชีวิตประจําวัน
ของบุคลากร
และประชาชน

ทั่วไป

41 ยุทธศาสตร์ด้าน โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.
ข้อมูลข่าวสารของ

ทางราชการ

10,000.00 เพื่อพัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับ

พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารของ
ทางราชการ

ส่งเสริมและให้
ความรู้เกี่ยวกับ

พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารของ
ทางราชการ

42 ยุทธศาสตร์ด้าน เฝ้าระวังและลด
ปัญหาอุบัติเหตุทาง
จราจร                  ช่วง
เทศกาลปีใหม่และ 

สงกรานต์

60,000.00 เพื่อให้มีการเฝ้า
ระวังและลด

ปัญหาอุบัติเหตุ
ทางจราจรช่วง
เทศกาลปีใหม่
และสงกรานต์



อุดหนุน
เจ้าหน้าที ่อปพร.

 ประจําศูนย์
ป้องกันและ
บรรเทาสา

ธารณภัยของ
ตําบล

43 ยุทธศาสตร์ด้าน ฝึกอบรมการป้องกัน
อัคคีภัยเบื้องต้นแก่

ประชาชน

50,000.00 เพื่อให้ผู้เข้า
อบรมมีทักษะ
ในการป้องกัน
อัคคีภัยและ
ทรัพย์สิน 

ภายในชุมชน

ฝึกอบรม
ประชาชนใน

พื้นที่ตําบลไชย
มงคล

44 ยุทธศาสตร์ด้าน   ฝึกอบรมอาสาสมัคร
อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

50,000.00 เพื่อให้มี
อาสาสมัคร           
 ในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมช
าต ิ         และ
สิ่งแวดล้อม



จัดฝึกอบรม
อาสาสมัคร 

หมู่บ้านละ 5 คน 
 6  หมู่บ้าน  เป็น
จํานวนทั้งสิ้น  30

  คน



ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที�มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญั
ติ

วัตถุ
ประสงค์ ผลผลิต

45 ยุทธศาสตร์ด้าน   จัดการขยะมูลฝอย
ในหมู่บ้าน

50,000.00 1. เพื่อให้
ครัวเรือน ได้คัด
แยกขยะก่อนทิ้ง

2. เพื่อลด
รายจ่ายและเพิ่ม

รายได้ตาม
ปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ติดตั้งถังขยะ
แบบแยก

ประเภท ใน
หมู่บ้านทุก

หมู่บ้าน / จัดซื้อ
ถังขยะ



ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี�ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา โครงการ การเบิกจ่าย

งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สานต่อแนวทางพระราชดําริ

1 14,975.00 0 0.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาการศึกษา

2 11,978.00 2 11,978.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาสังคม

3 4,041,700.00 0 0.00

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข

1 9,660.00 0 0.00

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี 
และกีฬา

3 215,975.00 0 0.00

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี

1 16,489.00 0 0.00

ยุทธศาสตร์ด้านการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

2 60,230.00 1 20,640.00

รวม 13 4,371,007.00 3 32,618.00

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ

    เทศบาลตําบลไชยมงคล มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  โดย
ได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 13 โครงการ  จํานวนเงิน 4,371,007  บาท  มีการเบิกจ่าย
งบประมาณจํานวน 3 โครงการ จํานวนเงิน 32,618  ล้านบาท  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ์ได้ดังนี้



ยุทธ
ศาสตร์ โครงการ

แหล่งที�
มางบ
ประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา คู่สัญญา วันที�เซ็น

สัญญา

ระยะเวลา
การ
ดําเนิน
งาน

1 ยุทธศาส
ตร์การ
พัฒนา
ด้าน
สานต่อ
แนวทาง
พระราชด
◌ําริ

อัน
เนื่องมาจา
กพระ
ราชดําริ
ของ
พระบาทส
มเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว
และพระ
ราช
เสาวนีย ์
ของ
สมเด็จ
พระนาง
เจ้า
พระบรมรา
ชินีนาถ /
 และพระ
บรม
วงศ์ศานุ
วงศ ์ทุก
พระองค์

40,000.00 14,975.00 - 01/08/2561 7

2 ยุทธศาส
ตร์การ
พัฒนา
ด้านการ
พัฒนา
การศึกษา

จัด
กิจกรรม
ทาง
วิชาการ
ของศูนย์
พัฒนา
เด็กเล็ก
ตําบล
ไชยมงคล

10,000.00 7,148.00 - 09/03/2561 5

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้



ยุทธ
ศาสตร์ โครงการ

แหล่งที�
มางบ
ประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา คู่สัญญา วันที�เซ็น

สัญญา

ระยะเวลา
การ
ดําเนิน
งาน

3 ยุทธศาส
ตร์การ
พัฒนา
ด้านการ
พัฒนา
การศึกษา

ส่งเสริม 
ประสบกา
รณ์ การ
เรียนรู้ 
นอก
สถานที่

20,000.00 4,830.00 - 19/03/2561 30

4 ยุทธศาส
ตร์การ
พัฒนา
ด้านการ
พัฒนา
สังคม

ค่าใช้จ่าย
เบี้ยยัง
ชีพ
ผู้สูงอายุ

5,673,600.00 2,736,400.00 - 02/10/2560 365

453,800.00 - 02/04/2561 30
5 ยุทธศาส

ตร์การ
พัฒนา
ด้านการ
พัฒนา
สังคม

ค่าใช้จ่าย
เบี้ยยัง
ชีพผู้พิการ

1,632,000.00 725,600.00 - 02/10/2560 365

122,400.00 - 02/04/2561 30
6 ยุทธศาส

ตร์การ
พัฒนา
ด้านการ
พัฒนา
สังคม

ค่าใช้จ่าย
เบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วย
เอดส์

6,000.00 3,000.00 - 02/10/2560 365

500.00 - 02/04/2561 30
7 ยุทธศาส

ตร์ด้าน
การ
พัฒนา
สาธารณ
สุข

เพิ่ม
ประสิทธิภ
าพกา
รป้องกัน
โรค
ระบาด
สัตว์
ล่วงหน้า

100,000.00 9,660.00 - 14/05/2561 1



ยุทธ
ศาสตร์ โครงการ

แหล่งที�
มางบ
ประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา คู่สัญญา วันที�เซ็น

สัญญา

ระยะเวลา
การ
ดําเนิน
งาน

8 ยุทธศาส
ตร์ด้าน
การ
พัฒนากา
รท่อง
เที่ยว 
ศาสนา-
วัฒนธรร
มประ
เพณ ี
และกีฬา

จัดการ
แข่งขัน
กีฬา             
  ต้านยา
เสพติด

200,000.00 191,720.00 - 23/06/2561 30

9 ยุทธศาส
ตร์ด้าน
การ
พัฒนากา
รท่อง
เที่ยว 
ศาสนา-
วัฒนธรร
มประ
เพณ ี
และกีฬา

ค่าใช้จ่าย
ในการ
จัด
กิจกรรม
ซึ่งเป็น
วันสํา
ทางพระ
พุทธศา
นาและ
งาน
ประเพณี
ท้องถิ่น
ต่างๆ  เช่น
  วันวิ
สาขบูชา 
มาฆบูชา 
 งานปี
ใหม่  ฯลฯ

30,000.00 9,055.00 - 04/04/2561 7



ยุทธ
ศาสตร์ โครงการ

แหล่งที�
มางบ
ประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา คู่สัญญา วันที�เซ็น

สัญญา

ระยะเวลา
การ
ดําเนิน
งาน

# ยุทธศาส
ตร์ด้าน
การ
พัฒนากา
รท่อง
เที่ยว 
ศาสนา-
วัฒนธรร
มประ
เพณ ี
และกีฬา

ค่าใช้จ่าย
ในการจัด
งานรัฐ
พิธีซึ่ง
เป็นวัน
สําคัญ
ของทาง
ราชการ  
ซึ่ง
เกี่ยวเนื่อง
กับ
สถาบัน
พระมหาก
ษัตริย์  
เช่น  วัน
พ่อ วันแม่
 วันปิยะ
มหาราช 
กิจกรรม
บําเพ็ญ
พระราช
กุศล  ฯลฯ

100,000.00 15,200.00 - 06/11/2560 60

# ยุทธศาส
ตร์ด้าน
การ
บริหาร
จัดการ
บ้านเมือง
ที่ดี

โครงการ
อบรมให้
ความรู้
เกี่ยวกับ
กฎหมาย
ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ
◌ําวัน

20,000.00 16,489.00 - 11/07/2561 7



ยุทธ
ศาสตร์ โครงการ

แหล่งที�
มางบ
ประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา คู่สัญญา วันที�เซ็น

สัญญา

ระยะเวลา
การ
ดําเนิน
งาน

# ยุทธศาส
ตร์ด้าน
การ
รักษา
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน

เฝ้าระวัง
และลด
ปัญหา
อุบัติเหตุ
ทาง
จราจร         
         ช่วง
เทศกาล
ปีใหม่และ
 สงกรานต์

60,000.00 20,640.00 - 22/12/2560 30

# ยุทธศาส
ตร์ด้าน
การ
รักษา
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน

ฝึกอบรม
การ
ป้องกัน
อัคคีภัย
เบื้องต้น
แก่
ประชาชน

50,000.00 39,590.00 - 31/07/2561 7



จํา
นวน

งบ
ประมาณ

จํา
นวน

งบ
ประมาณ

จํา
นวน

งบ
ประมาณ

จํา
นวน

งบ
ประมาณ

จํา
นวน

งบ
ประมาณ

ยุทธศ
าสตร์
การ
พัฒนา
ด้าน
โครงส
ร้าง
พื้นฐา
น

102 ######### 17 ######### 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ยุทธศ
าสตร์
การ
พัฒนา
ด้าน
สาน
ต่อ
แนวท
าง
พระรา
ชดําริ

13 780,000.00 2 90,000.00 1 14,975.00 0 0.00 0 0.00

ยุทธศ
าสตร์
การ
พัฒนา
ด้าน
การ
พัฒนา
การศึก
ษา

22 ######### 4 105,000.00 2 11,978.00 2 11,978.00 2 11,978.00

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป ี2561
เทศบาลตําบลไชยมงคล

เบิกจ่าย 100%ยุทธ
ศาสต
ร์

แผนการ
ดําเนินการ อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา



ยุทธศ
าสตร์
การ
พัฒนา
ด้าน
การ
พัฒนา
การเก
ษตร

8 480,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ยุทธศ
าสตร์
การ
พัฒนา
ด้าน
การ
พัฒนา
สังคม

18 ######### 5 ######### 3 ######### 0 0.00 0 0.00

ยุทธศ
าสตร์
ด้าน
การ
พัฒนา
สาธาร
ณสุข

12 575,000.00 1 100,000.00 1 9,660.00 0 0.00 0 0.00



ยุทธศ
าสตร์
ด้าน
การ
พัฒนา
การ
ท่องเ
ที่ยว 
ศาสนา
-
วัฒนธ
รรม
ประเพ
ณ ี
และ
กีฬา

31 ######### 6 400,000.00 3 215,975.00 0 0.00 0 0.00

ยุทธศ
าสตร์
ด้าน
การ
บริหาร
จัดการ
บ้านเมื
องที่ดี

41 ######### 6 220,000.00 1 16,489.00 0 0.00 0 0.00

ยุทธศ
าสตร์
ด้าน
การ
รักษา
ความ
ปลอด
ภัย
ใน
ชีวิต
และ
ทรัพย์
สิน

16 ######### 2 110,000.00 2 60,230.00 1 20,640.00 1 20,640.00



ยุทธศ
าสตร์
ด้าน
การ
อนุรัก
ษ์
ทรัพย
ากร
ธรรมช
าต ิ 
และ
สิ่งแวด
ล้อม

13 ######### 2 100,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00



แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั�นตอน
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามขั�นตอน
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

0 20 40 60 80 100 120

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสานตอ่แนวทาง… 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาการศกึษา 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาการเกษตร 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม 

ยทุธศาสตรด์า้นการพัฒนาสาธารณสขุ 

ยทุธศาสตรด์า้นการพัฒนาการทอ่งเทีย่ว … 

ยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารจัดการบา้นเมอืงทีด่ ี

ยทุธศาสตรด์า้นการรักษาความปลอดภัยใน… 

ยทุธศาสตรด์า้นการอนุรักษ์… 

100% 

เบกิจา่ย 

ลงนามสัญญา 

อนุมัตงิบประมาณ 

แผนการดําเนนิการ 
ทัง้หมด 

0.00 20,000,000.0040,000,000.0060,000,000.0080,000,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสานตอ่แนวทาง… 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนา… 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาการ… 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม 

ยทุธศาสตรด์า้นการพัฒนาสาธารณสขุ 

ยทุธศาสตรด์า้นการพัฒนาการทอ่งเทีย่ว … 

ยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารจัดการ… 

ยทุธศาสตรด์า้นการรักษาความปลอดภัย… 

ยทุธศาสตรด์า้นการอนุรักษ์… 

100% 

เบกิจา่ย 

ลงนามสัญญา 

อนุมัตงิบประมาณ 

แผนการดําเนนิการ 
ทัง้หมด 



1. จัดกิจกรรมทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลไชยมงคล
(ใส่รูป)
2. ส่งเสริม ประสบการณ์ การเรียนรู้ นอกสถานที่
(ใส่รูป)
3. เฝ้าระวังและลดปัญหาอุบัติเหตุทางจราจร                  ช่วงเทศกาลปีใหม่และ สงกรานต์
(ใส่รูป)

ช.ผลการดําเนินงาน

                เทศบาลตําบลไชยมงคล ได้ดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ  ปี 2561 ในเขตพื้นที ่
โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่
ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสําเร็จด้วยด ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่
ใกล้เคียง โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญดังนี้
    อปท. ใส่ข้อมูลผลการดําเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย 



    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ  ณ  วันที ่ 27 กันยายน 2561
นายก เทศบาลตําบลไชยมงคล

ข้อมูล ณ 27/09/2561

    ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ เทศบาลตําบลไชยมงคล ทราบ เพื่อจะได้
พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ใน
ระยะต่อไป



ประเภท ชื�อ ตําแหน่ง เบอร์
โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email

 ซ.คณะกรรมการ
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