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รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
เทศบาลตาํบลไชยมงคล  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวดันครราชสีมา 

****************************** 
บัญชีรายละเอียดรายรับ - รายจายจริง 

ประจําปงบประมาณ   2563 

เทศบาลตําบลไชยมงคล  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

 

รายการ ประมาณการ รายรับจริง 
+ สูง 

- ตํ่า 

รายไดจัดเก็บเอง     

 

  

 

    

หมวดภาษีอากร     

 

  

 

    

        1. ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน      1,850,000   -              4,919   -  -        1,845,081  - 

        2. ภาษีบํารุงทองท่ี              70,000   -             87,668    10  +            17,668  10 

        3. ภาษีปาย            270,000   -           276,315   -  -              6,315  - 

        4. ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง  -   -             83,618    80  +            83,618  80 

รวม 

        

2,190,000   -  

         

452,520    90  -        1,737,479  10 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต   

 

  

 

      

         1.1 คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขาย

สุรา              50,000  -             3,880  - -            46,120  - 

         1.2 คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร              60,000  -            14,211  - -            45,789  - 

        1.3 คาธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย         1,200,000  -       1,100,920  - -            99,080  - 

         1.4 คาธรรมเนียมการใชสถานท่ีจําหนายอาหาร

และสถานท่ีสะสมอาหาร              10,000  -             3,600  - -              6,400  - 

        1.5 คาธรรมเนียมเก่ียวกับการทะเบียนพาณิชย               2,000  -                570  - -              1,430  - 

        1.6 คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ               1,000  -  -  - -              1,000  - 

        1.7   คาปรับผูกระทําผิดกฏหมายจราจรทางบก              10,000  -  -  - -            10,000  - 

        1.8 คาปรับการผิดสัญญา            100,000  -            52,207  18 -            47,792  82 

        1.9  คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการ

ท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ              30,000  -            30,100  - +                100  - 

        2.0  คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฎิกูลหรือ

มูลฝอย  -  -             5,000  - + 5,000  - 

        2.0  คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฎิกูลหรอื

มูลฝอย               5,000  

 

 -  - -              5,000    

        2.1  คาใบอนุญาตใหตั้งตลาดเอกชน               5,000  -             5,000  - -  -  - 

        2.2   คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร               3,000  -             3,077  - +                  77  - 

        2.3   คาใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช

เครื่องขยายเสียง               1,000  -             1,109  - +                109  - 

        2.4   คาใบอนุญาตอ่ืน ๆ               6,000  -                  20  - -              5,980  - 

รวม       1,483,000  -      1,219,694  18 -         263,305  82 
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รายการ ประมาณการ รายรับจริง 
+ สูง 

- ตํ่า 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน   

 

  

 

      

        2.1 ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร            300,000  -          359,059  93 +            59,059  93 

รวม            300,000  -          359,059  93 +            59,059  93 

 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด   

 

  

 

  

 

  

        3.1 เงินท่ีมีผูอุทิศให  -  - 50 85 + 50 85 

        3.2 คาขายแบบแปลน              50,000  -            24,300  - -            25,700  - 

        3.3 รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน              10,000  -            17,079  37 +              7,079  37 

รวม              60,000  -            41,430  22 -            18,569  78 

 
บัญชีรายละเอียดรายรับ - รายจายจริง 

ประจําปงบประมาณ   2563 

เทศบาลตําบลไชยมงคล  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

รายการ ประมาณการ รายรับจริง 
+ สูง 

- ตํ่า 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 
    

 
  

 

    

หมวดภาษีจัดสรร     

 

  

 

    

        1.5  ภาษีมูลคาเพ่ิม 1 ใน 9         5,000,000   -        3,554,571    70  -        1,445,428  30 

        1.6  ภาษีมูลคาเพ่ิม พรบ. กําหนดแผนฯ        10,000,000   -        8,764,031    91  -        1,235,968  09 

        1.7 ภาษีธุรกิจเฉพาะ            200,000   -           205,430   03  +              5,430  03 

        1.8 ภาษีสรรพสามิต         7,500,000   -        6,204,403    78  -        1,295,596  22 

        1.9  ภาษีการพนัน               1,000   -   -   -  -              1,000  - 

       1.10  คาธรรมเนียมดานปาไม               1,000   -   -   -  -              1,000  - 

        1.11 คาภาคหลวงแร              75,000   -             96,312    62  +            21,312  62 

        1.12 คาภาคหลวงปโตรเลยีม              50,000   -             54,893    77  +              4,893  77 

        1.13 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ

กรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน         8,000,000   -        5,200,456   -  -        2,799,544  - 

       1.14 คาภาษีธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน            300,000   -           669,871    21  +          369,871  21 

รวม        31,127,000  -      24,749,971   02  -        6,377,028  98 

    

 

      

 

  

 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป   

 

      

 

  

       1.หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป สาํหรับ อปท.ท่ีมี

การบริหารจัดการท่ีด ี            144,000  -  -  - -          144,000  - 

       2.หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  สําหรับ

ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี        14,696,000  

 

     15,350,037  - +          645,037  - 
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รายการ ประมาณการ รายรับจริง 
+ สูง 

- ตํ่า 

รวม       14,840,000  -      15,350,037  - +          510,037  - 

รวมเงินตามประมาณการรายรับ        50,000,000  - 42,172,713 25 -       7,827,286  75 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหโดยระบุวัตถุประสงค 

  
    

   หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ 

  
    

         1.เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจจากกรมสงเสริมการ    

        ปกครองสวนทองถ่ิน 
 

      2,996,739  - 

         2.เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจจากหนวยงานอ่ืน          225,000  - 

   รวม 

  
      3,221,739  - 

   รวมรายรับท้ังสิ้น 

  
     45,394,452  25 

   บัญชีรายละเอียดรายรับ - รายจายจริง 

ประจําปงบประมาณ   2563 

รายการ ประมาณการ รายจายจริง 
+ สูง 

- ตํ่า 

รายจาย               

      งบกลาง        10,181,420  -          9,882,643  07 -           298,776  93 

      เงินเดือน  (ฝายการเมือง)          2,848,320  -          2,727,360  - -           120,960  - 

      เงินเดือน (ฝายประจํา)        14,297,660  -         13,279,972  - -        1,017,688  - 

      คาตอบแทน             911,500  -             699,505  50 -           211,994  50 

      คาใชสอย          4,431,600  -          2,879,438  09 -        1,552,161  91 

      คาวัสด ุ          2,743,000  -          2,092,346  44 -           650,653  56 

      คาสาธารณูปโภค             458,000  -             414,121  34 -            43,878  66 

      เงินอุดหนุน        10,570,000  -          9,152,235  56 -        1,417,764  44 

      คาครุภณัฑ          2,622,500  -             221,023  50 -        2,401,476  50 

      คาท่ีดินและสิ่งกอสราง             936,000  -  -  - -           936,000  - 

      รวมเงินตามประมาณการรายจายท้ังสิ้น        50,000,000  -        41,348,645  50          8,651,354  50 

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ 

  
    

   
 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  กอสรางระบบประปาบานแบบบาดาลขนาดใหญ 

 

         2,970,000  - 

   
 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กิจการสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน (ผาปดจมูก) 26,739 - 

   
 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กอสรางลาน คสล. ศพด. เทศบาลตําบลไชยมงคล 

 

225,000 - 

   

 
รวม 

 

         3,221,739  - 

   

 
รวมท้ังสิ้น 

 

       43,382,384  55 
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บัญชีรายละเอียดรายรับ – จายจริง 

ประจําปงบประมาณ 2563  (กิจการประปา) 

เทศบาลตําบลไชยมงคล  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

รายการ ประมาณการ รายรับจริง 
+ สูง 

- ต่ํา 

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย               

1.คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา      1,440,000  -      1,378,857  - -          61,143  - 

2.คาธรรมเนียมตาง ๆ        350,000  -          51,250  - -        298,750  - 

3.ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร          10,000  -          14,993  60 +           4,993  60 

4.งบประมาณท่ัวไปชวยเหลืองบเฉพาะการ        200,000  -        200,000  -    -  - 

5. คาปรับผิดสัญญา  -  -          23,902  - +          23,902  - 

รวมเงินตามงบประมาณการรายจายท้ังสิ้น      2,000,000  -      1,669,002  60 -        330,997  40 

 รวมเงินตามงบประมาณการรายรับ  

 

     1,669,002  60 

   

        บัญชีรายละเอียดรายรับ – จายจริง 

ประจําปงบประมาณ 2563  (กิจการประปา) 

เทศบาลตําบลไชยมงคล  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

รายการ ประมาณการ รายจายจริง 
+ สูง 

- ต่ํา 

รายจาย               

งบกลาง         75,000  -         55,421  57 -        19,578  43 

คาตอบแทน         40,000  -         10,550  - -        29,450  - 

คาใชสอย        455,000  -       415,023  69 -        39,976  31 

คาวัสดุ        520,000  -       280,432  10 -      239,567  90 

คาสาธารณูปโภค        834,000  -       816,935  48 -        17,064  52 

คาครุภัณฑ         76,000  -         22,500  - -        53,500  - 

รวมเงินตามงบประมาณการ

รายจายท้ังสิ้น     2,000,000  -    1,600,862  84 -      399,137  16 

 รวมเงินตามงบประมาณการรายจาย  

 

   1,600,862  84 
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สํานักปลัดเทศบาล 

เทศบาลตาํบลไชยมงคล  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวดันครราชสีมา 
  

ท่ี โครงการท่ีไดดําเนนิการในปงบประมาณ พ.ศ.2563 งบประมาณท่ีใช 
(บาท) 

1 โครงการกิจกรรมทําความสะอาดสํานักงาน ลดเสี่ยงโรคโควิด 19 ไมใช 

2 โครงการปลูกผักสวนครัวเพ่ือสรางความม่ันคงทางอาหารและเปนแหลงเรียนรูใหกับชุมชน ไมใช 
3 โครงการอบรมใหความรูเรื่องการปองกันและกําจัดแมลงศัตรูมันสําปะหลัง ไมใช 
4 โครงการสงเสริมสุขภาพปองกันโรคเชิงรุก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ไมใช 
5 โครงการปลูกและรักษาตนไมเทศบาลตําบลไชยมงคล ไมใช 
6 โครงการปลูกปาทดแทน 15,000 
7 โครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและแกไขความผิดปกติดานการมองเห็น   (สปสช.) 85,046 
8 โครงการขยายโอกาสการมีงานทําใหผูสูงอายุ ไมใช 
9 โครงการฝกอบรม ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 76,577 

10 โครงการเฝาระวังและลดอุบัติเหตุทางจราจร 19,200 
11 โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับวินัยพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ไมใช 
11 โครงการสํารองน้ําเพ่ือปองกันและแกไขปญหาภัยแลงระยะท่ี 1 453,030 
12 โครงการสํารองน้ําเพ่ือปองกันและแกไขปญหาภัยแลง ระยะท่ี 2  348,200 
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กองชาง 

เทศบาลตาํบลไชยมงคล  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวดันครราชสีมา 
 

ท่ี โครงการท่ีไดดําเนนิการในปงบประมาณ พ.ศ.2563 งบประมาณท่ีใช 
(บาท) 

13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองพลวงใหญ หมูท่ี  3  (ถนนเลียบสระ
น้ําสาธารณะ-เชื่อม ซอย  3)  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ยาว  190 เมตร  หนา 0.15 
เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 760 ตารางเมตร 

319,999 

14 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองพลวงใหญ หมูท่ี 3 (ซอย 4 – เชื่อม
ถนนเลียบสระ) ขนาดกวาง 3.00 เมตร  ยาว 40 เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา  120  ตารางเมตร 

58,888   

15 2562  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก  บานไชยมงคล  หมูท่ี  1  
(โกรกตะครอ  ซอย 10)   ตําบลไชยมงคล อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากในกวาง 0.30 เมตร รางหนาขางละ 0.10 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 – 0.70 เมตร  ฝารางเหล็ก ความยาว 340 เมตร  บอพักสําหรับ 
คสล.สําหรับทอขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30 เมตร  ฝาบอพักเหล็ก จํานวน 2 บอ  ราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากในกวาง 0.50 เมตร รางหนาขางละ 0.125 ลึกเฉลี่ย 
0.50-1.20 เมตร ฝาเหล็ก ความยาว 60 เมตร  บอพักสําหรับ คสล.สําหรับทอขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร ฝาบอพักเหล็กจํานวน 2 บอ วางทอ คสล.ชั้น 3 ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.40x1.00 เมตร จํานวน 7 ทอน พรอมเสริมพ้ืนท่ีสวนตอขยาย และ
ขุดรื้อผิวจราจร คสล.พรอมคืนผิวจราจร 170 ตารางเมตร 

1,444,000   

16 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานนางแวน บานหนองพลวงใหญ  หมูท่ี  
3  ขนาดกวาง  3.00  เมตร  ยาว  110  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  
330  ตารางเมตร   

139,700   

17 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี  5  (บานหนองไทร  ซอย  11)  ขนาด
กวาง  4.00  เมตร  ยาว  200  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  800  
ตารางเมตร 

340,000 

18 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองปลิง   หมูท่ี 4 (ซอยบานนายพัน)  
ขนาดกวาง 6.00 เมตร  ยาว 60 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  360  
ตารางเมตร  พ้ืนท่ีสวนตอขยาย  15  ตารางเมตร  วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
เสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร จํานวน  25  ทอน 

230,000   

19 โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานบุตาล หมูท่ี  2  (ถนนสายกลางบาน)  ขนาด
กวาง  1.00  เมตร  ความยาวรวมสองขาง  800  เมตร หนา 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา  800  ตารางเมตร   

320,000   

20 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองพลวงใหญ  หมูท่ี 3 (ซอย
บานนายเม้ียน)  รางระบายน้ํากวาง  0.30  เมตร  ลึก  0.50  เมตร  ยาว  98  เมตร  
พรอมบอพักจํานวน  2  บอ 

330,000 

21 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา บานหนองปลิง หมูท่ี  4   ขนาดกวาง  0.30  เมตร  ลกึ  
0.50  เมตร  ยาว  115  เมตร  วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น  3  
เสนผาศูนยกลาง  0.40  เมตร  จํานวน  28  ทอน  บอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  จํานวน  
5  บอ 

524,789   
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ท่ี โครงการท่ีไดดําเนนิการในปงบประมาณ พ.ศ.2563 งบประมาณท่ีใช 
(บาท) 

22 โครงการเสริมผิว Asphaltic concreat  หมูท่ี  1  บานไชยมงคล   ขนาดกวาง  6.00  
เมตร  ยาว  1,000  เมตร  หนา  0.05  เมตร  ไหลทางกวางขางละ  0.00-1.00  เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  6,978  ตารางเมตร 

1,660,000   

23 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานไชยมงคล หมูท่ี 1 (โกรกตะครอ-หนอง
ผักบุง)  ซอย 6 

1,420,000 

24 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานไชยมงคล      หมูท่ี  1   108,000   
25 โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน แบบบาดาลขนาดใหญมาก  หมูท่ี  1  บานไชย

มงคล   
2,970,000   

26 โครงการกอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไชยมงคล  
กวาง  12.80  เมตร  ยาว  19.00  เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  
230  ตารางเมตร 

225,000   

27 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
ไชยมงคล  ตําบลไชยมงคล  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  ขนาดกวาง  
4.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ระยะทางประมาณ  80  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  
330  ตารางเมตร  ไหลทางตามสภาพ 

319,999   

28 โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานบุตาล  หมูท่ี  2  (สายกลางบาน) ตําบลไชย
มงคล อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  ขนาดกวาง  1.00  เมตรยาว  920  
เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  920  ตารางเมตร  ไหลทางตามสภาพ 

319,999   

 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองพลวงใหญ หมูท่ี  3  กลุมบานเสมา  
โดยมีขนาดความกวาง  4.00  เมตร  ความยาว  200  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมี
พ้ืนท่ีไมนอยกวา  800  ตารางเมตร 

319,999   
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กองการศึกษา 

เทศบาลตาํบลไชยมงคล  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวดันครราชสีมา 
 

รายการ   ประมาณการ   รวมเบิกจาย   หมายเหตุ  

 แผนงานการศึกษา   5,724,300.00   4,791,055.84    

        

 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา    2,735,200.00   2,495,926.50    

        

 งบบุคลากร   2,327,400.00   2,245,540.00    

 1.  หมวดเงินเดือนฝายประจํา     2,327,400.00   2,245,540.00    

 1.1 เงินเดือนพนักงานเทศบาล   (6 คน)       ดําเนินการแลว  

 1.2 เงินเพ่ิมตางๆของพนักงาน       ดําเนินการแลว  

 1.2 เงินประจําตําแหนง        ดําเนินการแลว  

 1.3  คาตอบแทนพนักงานจาง       ดําเนินการแลว  

 1.4  เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง       ดําเนินการแลว  

งบดําเนินงาน  400,000.00   233,315.50    

 1.  คาตอบแทน     100,000.00   90,000.00    

 1.1 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนฯ       ไมไดดําเนินการ  

 1.2  คาเชาบาน          ดําเนินการแลว  

 1.3 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร       ดําเนินการแลว  

 2.  คาใชสอย     260,000.00   106,643.50    

 2.1  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ (โฆษณา/ธรรม

เนียม/จางเหมา)     62,800.00   ดําเนินการแลว  

 2.2คาชดใชคาสินไหมทดแทน(ไมเขารายจายหมวด

อ่ืนๆ )       ไมไดดําเนินการ  

 2.3 คาใชจายเดินทางไปราชการ(ไมเขารายจายหมวด

อ่ืนๆ )     8,320.00   ดําเนินการแลว  

 2.4 โครงการพัฒนาศักยภาพครูฯ(ไมเขารายจาย

หมวดอ่ืนๆ )       ไมไดดําเนินการ  

 2.5 บํารุงและซอมแซมทรัพยสิน (ไมเขารายจาย

หมวดอ่ืนๆ)     35,523.50   ดําเนินการแลว  
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รายการ   ประมาณการ   รวมเบิกจาย   หมายเหตุ  

 3.  คาวัสดุ     40,000.00   36,672.00    

 3.1  คาวัสดุสํานักงาน         21,922.00   ดําเนินการแลว  

 3.2  วัสดุคอมพิวเตอร       14,750.00   ดําเนินการแลว  

 งบลงทุน    คาครุภัณฑ   7,800.00   17,071.00   ดําเนินการแลว  

  

 * โอนเพ่ิม   

9,500      

 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา      2,989,100.00   2,295,129.34    

 งบดําเนินงาน   1,762,000.00   1,116,109.34    

 1.  คาใชสอย     789,100.00   511,620.00    

 1.1 โครงการงานวิชาการ ศพด.     9,970.00   ดําเนินการแลว  

 12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนยเด็กเล็กฯ     24,700.00   ดําเนินการแลว  

 1.3 โครงการสงเสริมการเรียนรูนอกสถานท่ี       ไมดําเนินการ  

 1.3 โครงการสนับสนุนรายได สถานศีกษา(ศพด.)     476,950.00   ดําเนินการแลว  

 2.  คาวัสดุ  533000   900,000.00   604,489.34    

 2..1  คาวัสดุงานบานงานครัว     19,063.00   ดําเนินการแลว  

 2.2  วัสดุอาหารเสริม (นม)      573,491.34   ดําเนินการแลว  

 2.3  วัสดุกอสราง       ไมไดดําเนินการ  

 2.2  วัสดุเกษตร     1,945.00   ดําเนินการแลว  

 2..3  คาวัสดุการศึกษา       9,990.00   ดําเนินการแลว  

        

งบเงินอุดหนุน    1,300,000.00   1,179,020.00    

 (1) อุดหนุนอาหารโรงเรียนไชยมงคล       ดําเนินการแลว  

 (2) อุดหนุนอาหารโรงเรียนหนองพลวง       ดําเนินการแลว  

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    250,000.00   211,305.00    

 งานกีฬาและนันทนาการ     200,000.00   184,000.00    

 งบดําเนินงาน   200,000.00   184,000.00    

 1.  คาใชสอย  532000   200,000.00   184,000.00    

 (1) โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด       ดําเนินการแลว  

 งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น    50,000.00   27,305.00    

 งบดําเนินงาน   50,000.00   27,305.00    
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รายการ   ประมาณการ   รวมเบิกจาย   หมายเหตุ  

 1.  คาใชสอย  532000   50,000.00   27,305.00    

 (1)  คาใชจายในการจัดงานรัฐพิธี   25,000.00   27,305.00   ดําเนินการแลว  

  

 * โอนเพ่ิม   

10,000      

 (2)  คชจ. ในการจัดงานสําคัญทางศาสนาฯ   25,000.00     ไมไดดําเนินการ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
เทศบาลตาํบลไชยมงคล  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวดันครราชสีมา 

  
ลําดับ

ท่ี 
โครงการ งบประมาณ ใชจริง คงเหลือ 

1 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบา ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖3   

100,000 73,140 26,860 

2 โครงการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
โคโรนา 2019(COVID-19) และการจัดทํา
หนากากอนามัยเพ่ือปองกันตนเองได 

38,399 
- จายจากเงินสะสม
11,660บาท 
- เงินอุดหนุนคาวัสดุ
อุปกรณ 26,739บาท 

38,399 - 

3 โครงการเฝาระวัง ปองกันและควบคุม โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจําป 
2563 

35,000 
จายจากเงินสะสม 

23,387.29 11,612.71 

สรุปผลดําเนินโครงการ/แผนงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  ประจําป 2563  
จากการดําเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลไชยมงคล จํานวนท้ังหมด 16 โครงการ 

 
ลําดับ

ท่ี 
โครงการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 โครงการพัฒนางานคุมครองผูบริโภค   รพ.สต.ไชยมงคล 9,450.00  
2 โครงการตรวจมะเร็งปากมดลูก  รพ.สต.ไชยมงคล 7,350.00  
3 โครงการนม 90 วัน   รพ.สต.ไชยมงคล 16,850.00  
4 โครงการการกําจัดและปองกันการ

เกิดลูกน้ํายุงลายเพ่ือปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออก  

กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 
เทศบาลตําบลไชยมงคล 

68,160.00     สงเงินคงเหลือคืน 
28,335.-บาท 

5 โครงการตรวจคัดกรองโรคทาง
สายตาและแกไขความผิดดานการ
มองเห็น  

สํานักปลัดเทศบาลตําบลไชย
มงคล 

116,460 สงเงินคงเหลือ   
33,214บาท 

6 โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมความ
ฉลาดทางอารมณในวัยเรียน  

โรงเรียนบานหนองพลวงใหญ 38,350.00  

7 โครงการนักเรียนรวมใจ ใสใจสุขภาพ  โรงเรียนบานไชยมงคล (สืบสิน
วิทยา) 

49,480.00  
 
 

8 โครงการเฝาระวังปองกันและควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

โรงเรียนบานหนองพลวงใหญ 12,350  

9 โครงการเฝาระวังปองกันและควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

โรงเรียนบานไชยมงคล (สืบสิน
วิทยา) 

14,350  
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งบประมาณ หมายเหตุ 

10 โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง  

ชมรม อสม.หมู 1 
บานไชยมงคล 

13,355 สงเงินคงเหลือ 50 บาท 

11 โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง  

ชมรม อสม.หมู 2 
บานบุตาล 

12,305 สงเงินคงเหลือ 200 
บาท 
 

12 โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง  

ชมรม อสม.หมู 3 
บานหนองพลวงใหญ 

13,305 สงเงินคงเหลือ 100 
บาท 

13 โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง  

ชมรม อสม.หมู 4 
บานหนองปลิง 

13,105 สงเงินคงเหลือ 50 บาท 

14 โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง  

ชมรม อสม.หมู 5 
บานหนองไทร 

12,155 สงเงินคงเหลือ 300 
บาท 

15 โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง  

ชมรม อสม.หมู 6 
บานไชยมงคล 

12,305 สงเงินคงเหลือ 300 
บาท 

16 โครงการดูแลและสงเสริมสุขภาพ
อนามัยในเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลไชยมงคล  

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลไชยมงคล 

27,590  

     
  

 
 
 
 
 


