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รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.25๖2 
 

สํานักปลัดเทศบาล 
 

โครงการท่ีไดดําเนนิการในปงบประมาณ พ.ศ.
2562 

งบประมาณ ใชไป คงเหลือ 

1. โครงการเฝาระวังอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปใหม 
ประจาํป พ.ศ.2562 

30,000.00 17,040.00 12,960.00 

2. โครงการเฝาระวังอุบัติเหตุในชวงเทศกาล
สงกรานต ประจําป พ.ศ.2562 

30,000.00 10,320.00 19,680.00 

การแกไขปญหาภัยแลง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1) งบประมาณท่ีใชในการสงน้ําและสํารองน้ํา 

1. คาเบี้ยเลี้ยงสําหรับเจาหนาท่ีเทศบาล ท่ีปฏิบัติงานสงน้ําในวันหยุดราชการ ตั้งแตเดือนตุลาคม 
2561 ถึงเดือน เมษายน 2562  เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 21,360 บาท 

2. คาเบี้ยเลี้ยงทหาร ตั้งแตเดือนมกราคม 2562 ถึงเดือน มิถุนายน 2562  เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 
51,840 บาท 

3. คาน้ํามันเชื้อเพลิงรถบรรทุกน้ําอเนกประสงคของเทศบาล จํานวน 2 คัน  และรถบรรทุกน้ําของทหาร 
จํานวน 1 คัน ตั้งแตเดือนมกราคม 2562 ถึงเดือน มิถุนายน 2562  เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 397,239 บาท 

4. คาบํารุงรักษา ซอมแซม รถบรรทุกน้ําอเนกประสงคของเทศบาล จํานวน 2 คัน  และรถบรรทุกน้ํา
ของทหาร จํานวน 1 คัน เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 166,999 บาท  

5. คาใชจายโครงการสํารองน้ําเพ่ือปองกันและแกไขปญหาภัยแลง โดยไดรับความรวมมือจาก
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ในการสูบน้ําจากอางเก็บน้ําหวยยาง ครั้งท่ี 1 
(เดือนมกราคม 2562) ดําเนินการ 20 วัน เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 353,200 บาท 

6. คาใชจายโครงการสํารองน้ําเพ่ือปองกันและแกไขปญหาภัยแลง โดยไดรับความรวมมือจาก
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ในการสูบน้ําจากอางเก็บน้ําหวยยาง ครั้งท่ี 2 
(เดือนมิถุนายน 2562) ดําเนินการ 15 วัน เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 266,168 บาท 

รวมเปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 1,256,806 บาท 
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กองชาง 
 

ที ่ โครงการท่ีไดดําเนนิการใน ปงบประมาณ พ.ศ.2562 งบประมาณ (บาท) 
1 โครงการกอสรางท่ีอยูระหวางดําเนินการ  

(อนุมัติตั้งจายเปนรายการใหม)  
1.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานไชยมงคล หมูท่ี  1 (โกรกตะครอ 
ซอย 1)  ตําบลไชยมงคล  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีขนาด
กวาง 3.00 เมตร หนา  0.15  เมตร ระยะทางประมาณ  65  เมตร  ไมมีไหลทาง  
พ้ืนท่ีสวนตอขยาย  12  ตารางเมตร รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 207 ตารางเมตร พรอม
ปายประชาสัมพันธโครงการ ระหวางและแลวเสร็จ จํานวน ๑ ชุด (รายละเอียดตาม
แบบกําหนด)  ปรากฏในแผนพัฒนาหาป พ.ศ.2561-2565  1. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานแผนเคหะและชุมชน ลําดับท่ี  5  หนาท่ี  80  

 
 

115,6๐๐ 

2 โครงการกอสรางท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 
๑.  โครงการกอสรางอาคารหองน้ําพรอมอางแปรงฟน     ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลไชยมงคล  อาคารขนาดกวาง  1.80  เมตร  ยาว  2.80  เมตร  พรอมอางแปรง
ฟนขนาดกวาง 0.60 เมตร ยาว  3.35  เมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 
ระหวางและแลวเสร็จ จํานวน  ๑ ชุด (รายละเอียดตามแบบกําหนด)  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561-2564 (เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3) หนา 2 ลําดับท่ี 2  

 
90,000 

 

 2.  โครงการกอสรางทางเทา เขา-ออก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไชยมงคล 
ขนาดกวาง  2.00  เมตร  ยาว 112 เมตร หนา 0.15 เมตร ผิว ค.ส.ล.พรอมปลูกไม
พุมริมสองขางทางเทา  พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ ระหวางและแลวเสร็จ 
จํานวน ๑ ชุด (รายละเอียดตามแบบกําหนด)  (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.
2561-2564  (เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3)  

150,0๐๐ 

 

 3.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานโกรกตะครอ ซอย 5/1  บานไชย

มงคล หมูท่ี  1  ตําบลไชยมงคล  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา ขนาด

กวาง  4.00  เมตร  ยาว  188  เมตร หนา  0.15  เมตร พ้ืนท่ีสวนตอขยาย  8.55  

ตารางเมตร  มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  760.55  ตารางเมตร ไมมีไหลทาง พรอมปาย

ประชาสัมพันธโครงการ ระหวางและแลวเสร็จ จํานวน ๑ ชุด (รายละเอียดตามแบบ

กําหนด)  (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2564  (เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

(ครั้งท่ี 4)  

418,8๐๐ 

 

 4.  โครงการเสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนสายบาน กม.13-ถนนวงแหวน  บาน

ไชยมงคล  ตําบลไชยมงคล  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  ขนาดกวาง  

5.50  เมตร  ยาว  208  เมตร หนา  0.05  เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  1,144  

ตารางเมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ ระหวางและแลวเสร็จ  จํานวน ๑ ชุด 

(รายละเอียดตามแบบกําหนด)  (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2564  

(เพ่ิมเติม  หรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 4)     

 

571,5๐๐ 
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ที ่ โครงการท่ีไดดําเนนิการใน ปงบประมาณ พ.ศ.2562 งบประมาณ (บาท) 
 5.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานโกรกตะครอ ซอย 5/4  หมูท่ี  1  

ตําบลไชยมงคล  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  ขนาดกวาง 5.00 
เมตร  ยาว  129  เมตร หนา  0.15  เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  645  ตาราง
เมตร ไมมีไหลทางพรอมปายประชาสัมพันธโครงการ ระหวางและแลวเสร็จ  จํานวน ๑ 
ชุด (รายละเอียดตามแบบกําหนด)  (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2564  
(เพ่ิมเติม  หรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 5)   

362,9๐๐ 
 

 6.  โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.หนาสํานักงานเทศบาลตําบลไชยมงคล โดยวางทอ
ระบายน้ํา คสล.ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.60x1.00  เมตร  จํานวน 115 ทอน และทอ
ระบายน้ํา คสล.ชั้น 3  ขนาด ศก. 1.00x1.00 เมตร จํานวน 70 ทอน ตอกับทอเดิม 
พรอมบอพักและฝาปด 4 บอ พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ ระหวางและแลวเสร็จ  
จํานวน ๑ ชุด (รายละเอียดตามแบบกําหนด)  (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.
2561-2564 (เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 4) 

459,0๐๐ 

 

 7.  โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานหนองพลวงใหญ  หมูท่ี  3  ตําบลไชย
มงคล  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  โดยติดตั้งปมซัมเมอรส ขนาด  
2  แรงมา ไฟฟา  220  โวลต พรอมทุนลอยน้ํา จํานวน  1  ชุด ,เทฐานคอนกรีตขนาด
กวาง 4.00  เมตร  ยาว 4.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร  ,กอสรางโรงสูบน้ํา  ,ติดตั้ง
ตูควบคุม 1 ชุด และติดตั้งระบบจายสารเคมี จํานวน 1 ชุด (3 เครื่อง) (รายละเอียด
ตามแบบกําหนด)  (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2564  (เพ่ิมเติม  หรือ
เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 5)   

169,0๐๐ 

 

 8.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานบุตาล  ซอย 8  หมูท่ี  2 ตําบล
ไชยมงคล  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  ขนาดกวาง 4.00 เมตร  
ยาว  160  เมตร หนา  0.15  เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  640  ตารางเมตร 
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ ระหวางและแลวเสร็จ  จํานวน ๑ ชุด (รายละเอียด
ตามแบบกําหนด)  (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2564  (เพ่ิมเติม  หรือ
เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 4)   

 
352,9๐๐ 

 

 9.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานหกเหลี่ยม  หมูท่ี 3  บานหนอง
พลวงใหญ  ตําบลไชยมงคล  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  ขนาด
กวาง  4.00 เมตร  ยาว  530  เมตร หนา  0.15  เมตร พ้ืนท่ีตอสวนขยาย  50  
ตารางเมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  2,170  ตารางเมตร พรอมลงหินคลุกไหลทาง
บดทับท้ังสองขาง ๆ ละ 0.50  เมตร  และงานวางทอลอด ค.ส.ล. ขนาด 1.20  
เมตร  จํานวน  10 ทอน  ทํากําแพงปากทอตามแบบ  พรอมปายประชาสัมพันธ
โครงการ ระหวางและแลวเสร็จ  จํานวน ๑ ชุด (รายละเอียดตามแบบกําหนด)  
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2564  (เพ่ิมเติม  หรือเปลี่ยนแปลง (ครั้ง
ท่ี 5)   

1,333,3๐๐ 

 

 10.  โครงการขยายเขตประปาบานหนองพลวงใหญ  หมูท่ี  3 ,หมูท่ี 1 ,หมูท่ี  5  
ตําบลไชยมงคล  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  ขนาดทอประปา ศก.
4 นิ้ว, ศก.2 นิ้ว  ชั้น 8.5  (รายละเอียดตามแบบกําหนด)  (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ.2561-2564  (เพ่ิมเติม  หรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 5)   

171,0๐๐ 
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ที ่ โครงการท่ีไดดําเนนิการใน ปงบประมาณ พ.ศ.2562 งบประมาณ (บาท) 
 11.  โครงการกอสรางถนนผิวแอสฟลทติกคอนกรีต ภายในหมูบานเอราวัณ บาน

หนองปลิง  หมูท่ี  4  ตําบลไชยมงคล  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  
ขนาดกวาง  5.00 เมตร  ยาว  363  เมตร หนา  0.05  เมตร มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  
1,815  ตารางเมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการระหวางและแลวเสร็จ จํานวน 
1 ชุด (รายละเอียดตามแบบกําหนด)  (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-
2564  (เพ่ิมเติม  หรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 4)   

 
719,4๐๐ 

 

 12.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  5  บานหนองไทร (หนองไทร 

ซอย 4)  ตําบลไชยมงคล  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  ขนาดกวาง             

4.00 เมตร  ยาว  135  เมตร หนา  0.15  เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  540  

ตารางเมตร ไมมีไหลทางพรอมปายประชาสัมพันธโครงการ ระหวางและแลวเสร็จ  

จํานวน ๑ ชุด (รายละเอียดตามแบบกําหนด)  (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.

2561-2564  (เพ่ิมเติม  หรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 4) 

302,10๐ 

 

3 โครงการ (เงินทุนสํารองเงินสะสม) 
๑.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.บานไชยมงคล  หมูท่ี  1  (โกรกตะครอ 
ซอย 10) ตําบลไชยมงคล  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  กอสราง
รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากในกวาง 0.30 เมตร รางหนาขางละ 0.10 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 – 0.70 เมตร ฝารางเหล็ก ความยาว 340 เมตร  บอพัก
สําหรับ คสล.สําหรับทอขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30 เมตร  ฝาบอพักเหล็ก จํานวน 
2 บอ  รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากในกวาง 0.50 เมตร รางหนาขางละ 
0.125 ลึกเฉลี่ย 0.50-1.20 เมตร ฝาเหล็ก ความยาว 60 เมตร  บอพักสําหรับ 
คสล.สําหรับทอขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร ฝาบอพักเหล็กจํานวน 2 บอ 
วางทอ คสล.ชั้น 3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40x1.00 เมตร จํานวน 7 ทอน 
พรอมเสริมพ้ืนท่ีสวนตอขยาย และขุดรื้อผิวจราจร คสล.พรอมคืนผิวจราจร 170 
ตารางเมตร  พรอมปายประชาสัมพันธโครงการระหวางและแลวเสร็จ จํานวน ๑ ชุด 
(รายละเอียดตามแบบท่ีกําหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาหาป พ.ศ.2561-2565  1. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานแผนเคหะและชุมชน  ลําดับท่ี 59  หนาท่ี  
105   

 
1,743,3๐๐ 

 

 2.  โครงการเสริมผิว Asphaltic Concret บานไชยมงคล  หมูท่ี  1 (สายบานไชย
มงคล - บานหนองพลวงใหญ) ตําบลไชยมงคล  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัด
นครราชสีมา  ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00  เมตร  ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 0.00-1.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 6,978 
ตารางเมตร (รายละเอียดตามเทศบาลตําบลไชยมงคลกําหนด) พรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการระหวางและแลวเสร็จ จํานวน  ๑  ชุด    ปรากฏใน
แผนพัฒนาหาป พ.ศ.2561-2565  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
แผนเคหะและชุมชน ลําดับท่ี 102  หนาท่ี  122  

2,421,0๐๐ 
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ที ่ โครงการท่ีไดดําเนนิการใน ปงบประมาณ พ.ศ.2562 งบประมาณ (บาท) 
 3.  โครงการกอสรางถนน คสล.บานไชยมงคล หมูท่ี  1     (คุมหนองผักบุง – โกรก

ตะครอ) ซอย 6  ตําบลไชยมงคล  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
ไปถึงคุมหนองผักบุง ตําบลธงชัยเหนือ อําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมี
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 760 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
3,040 ตารางเมตร ไมมีไหลทาง (รายละเอียดตามเทศบาลตําบลไชยมงคลกําหนด) 
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการระหวางและแลวเสร็จ จํานวน    ๑  ชุด  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาหาป พ.ศ.2561-2565        1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานแผนเคหะและชุมชน   ลําดับท่ี 12  หนาท่ี  84    

1,992,2๐๐ 

 

 4. โครงการขยายถนน คสล. บานบุตาล หมูท่ี  2  (ถนนสายกลางหมูบาน) ขนาด
กวาง  1 เมตร ความยาวรวมสองขาง 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 800  ตารางเมตร  (รายละเอียดตามเทศบาลตําบลไชยมงคลกําหนด) 
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการระหวางและแลวเสร็จ จํานวน  ๑  ชุด  ปรากฏใน
แผนพัฒนาหาป พ.ศ.2561-2565   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
แผนเคหะและชุมชน   ลําดับท่ี  17  หนาท่ี  86   

547,1๐๐ 

 

 5.  โครงการกอสรางถนน คสล.บานหนองพลวงใหญ  หมูท่ี  3 (ถนนเลียบสระน้ํา
สาธารณะ-เชื่อม ซอย 3 ) โดยชวงท่ี 1 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 760 ตารางเมตร  (รายละเอียดตามเทศบาล
ตําบลไชยมงคลกําหนด) พรอมปายประชาสัมพันธโครงการระหวางและแลวเสร็จ 
จํานวน  ๑  ชุด  ปรากฏในแผนพัฒนาหาป พ.ศ.2561-2565   1. ยุทธศาสตร
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานแผนเคหะและชุมชน   ลําดับท่ี  74  หนาท่ี  110   

444,3๐๐ 

 

 6.  โครงการกอสรางถนน คสล.บานหนองพลวงใหญ หมูท่ี 3 (ซอย 4 – เชื่อมถนน
เลียบสระน้ําสาธารณะ) ขนาดกวาง 3 เมตร  ยาว 40 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 120 ตารางเมตร  (รายละเอียดตามเทศบาลตําบลไชย
มงคลกําหนด) พรอมปายประชาสัมพันธโครงการระหวางและแลวเสร็จ จํานวน  ๑  
ชุด  ปรากฏในแผนพัฒนาหาป พ.ศ.2561-2565   1. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานแผนเคหะและชุมชน ลําดับท่ี 75 หนาท่ี 111   

65,3๐๐ 

 

 7.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.บานหนองพลวงใหญ หมูท่ี  3 (ซอยบาน
นายเม้ียน)  โดยมีรางระบายน้ํากวาง 0.30 เมตร  ลึก 0.50 เมตร  ยาว 98 เมตร 
พรอมบอพัก จํานวน 2 บอ    (รายละเอียดตามเทศบาลตําบลไชยมงคลกําหนด) 
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการระหวางและแลวเสร็จ จํานวน  ๑  ชุด  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาหาป พ.ศ.2561-2565  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
แผนเคหะและชุมชน ลําดับท่ี 61 หนาท่ี 105  

360,4๐๐ 
 

 

 8.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานนางแวน บานหนองพลวง
ใหญ หมูท่ี  3 โดยมีขนาดความกวาง  3.00  เมตร  ยาว  110  เมตร  ความหนา  
0.15  เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  330  ตารางเมตร   (รายละเอียดตาม
เทศบาลตําบลไชยมงคลกําหนด) พรอมปายประชาสัมพันธโครงการระหวางและ
แลวเสร็จ จํานวน  ๑  ชุด  ปรากฏในแผนพัฒนาหาป พ.ศ.2561-2565      1. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานแผนเคหะและชุมชน   ลําดับท่ี  109  
หนาท่ี  124    

180,900 
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ที ่ โครงการท่ีไดดําเนนิการใน ปงบประมาณ พ.ศ.2562 งบประมาณ (บาท) 
 9.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา บานหนองปลิง  หมูท่ี  4  คสล. ขนาดกวาง  

0.30  เมตร ลึก  0.50  เมตร  ยาว  115  เมตร  วางทอระบายน้ํา คสล.ชั้น 3  
เสนผาศูนยกลาง  0.40  เมตร จํานวน  28  ทอน บอพักน้ํา คสล.จํานวน       5 
บอ  (รายละเอียดตามเทศบาลตําบลไชยมงคลกําหนด) พรอมปายประชาสัมพันธ
โครงการระหวางและแลวเสร็จ จํานวน  ๑  ชุด  ปรากฏในแผนพัฒนาหาป พ.ศ.
2561-2565  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานแผนเคหะและชุมชน   
ลําดับท่ี  62  หนาท่ี  106   

600,0๐๐ 

 

 10.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองปลิง  หมูท่ี  4 (ซอยบาน
นายพัน)   โดยมีขนาดกวาง 6.00 เมตร  ยาว 60 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมี
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 360 ตารางเมตร   พ้ืนท่ีสวนตอขยาย 15 ตารางเมตร วางทอ
ระบายน้ํ า คสล.ชั้ น  3  เสนผ า ศูนยกลาง 1 .00 เมตร จํานวน 25 ทอน  
(รายละเอียดตามเทศบาลตําบลไชยมงคลกําหนด) พรอมปายประชาสัมพันธ
โครงการระหวางและ   แลวเสร็จ จํานวน  ๑  ชุด  ปรากฏในแผนพัฒนาหาป พ.ศ.
2561-2565   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานแผนเคหะและชุมชน   
ลําดับท่ี  32  หนาท่ี  94   

300,0๐๐ 

 

 11.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี  5  (บานหนองไทร ซอย 
10) ขนาดกวาง 4.00 เมตร  ยาว 147 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 588 ตารางเมตร (รายละเอียดตามเทศบาลตําบลไชยมงคลกําหนด) 
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการระหวางและแลวเสร็จ จํานวน  ๑  ชุด  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาหาป พ.ศ.2561-2565   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานแผนเคหะและชุมชน   ลําดับท่ี  86  หนาท่ี  115   

 

360,0๐๐ 

 

 12.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี  5  (บานหนองไทร ซอย 11)  
ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ยาว 200 เมตร หนา  0.15  เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
800 ตารางเมตร (รายละเอียดตามเทศบาลตําบลไชยมงคลกําหนด) พรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการระหวางและแลวเสร็จ จํานวน  ๑  ชุด  ปรากฏในแผนพัฒนาหา
ป พ.ศ.2561-2565   1. ยทุธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานแผนเคหะและ
ชุมชน   ลําดับท่ี  87  หนาท่ี  115    

500,0๐๐ 

 

4 อุดหนุนการประปาโชคชัย   
 1. กลุมบานเสมา    ดําเนินการแลวเสร็จ 1,749,500 
 2. กลุมไทศิลป       ดําเนินการแลวเสร็จ 2,082,000 
 3. กลุมภูเขาทอง    ดําเนินการแลวเสร็จ 214,965 
 4. ขยายเมนประปาหลักบานหนองพลวงใหญ   อยูระหวางดําเนินการ 2,400,000 
 5. ขยายเขตประปาบานหนองพลวงใหญเพ่ิมเติม อยูระหวางดําเนินการ 499,000 
 6. ขยายทอเมนเขาซอยกลุมไทศิลป   120,000 
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กองการศึกษา 
 

ท่ี โครงการท่ีไดดําเนนิการใน ปงบประมาณ พ.ศ.2562  งบประมาณ  (บาท) รวม 
1 รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด

อ่ืนๆ 
1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพครู/ผูดูแลเด็ก และบุคลากรท่ีรับผิดชอบ
งานดานการจัดการศึกษา 
1.2 โครงการกิจกรรมทางวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
1.3 โครงการสนับสนุนรายไดสถานศึกษา(ศพด.) 
1.4โครงการสงเสริมประสบการณการเรียนรูนอกสถานท่ี 

 
 

12,240 
 

9,595 
747,070 

5,510 

 
 

774,415 
 
 
 

2 จัดซ้ือวัสดุ 
2.1วัสดุสํานักงาน 
2.2วัสดุงานบานงานครัว 
2.3วัสดุการศึกษา 
2.4วัสดุดนตร ี
2.5วัสดุคอมพิวเตอร 

 
21,505 
16,427 

9,830 
7,000 

29,865 

 
84,627 

3 เงินอุดหนุน 
3.1 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนไชยมงคล(สืบสินวิทยา) 
3.2 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานหนองพลวงใหญ 

 
737,600 
489,620 

 
1,227,220 

4 รัฐพิธีและศาสนา 
4.1รัฐพิธ ี
4.2งานศาสนา/ประเพณีวฒันธรรม 

 
24,160 
10,650 

 
34,810 

5 กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน(งบอุดหนุนบานพักเด็กและ สปสช.) 40,000 40,000 
6 โครงการบทบาทผูปกครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัย(งบอุดหนุน สปสช.) 20,000 20,000 
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กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
 

ท่ี โครงการท่ีไดดําเนนิการในปงบประมาณ พ.ศ.
2562 

งบประมาณ ใชไป คงเหลือ ผูรับผิดชอบโครงการ 

1 ดําเนินงาน เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  

  
 1. โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษ
สุนัขบา ๑๐๐,๐๐๐ ๖๓,๘๑๐ ๓๖,๑๙๐ กองสาธารณสุข 

   2. โครงการคนละตนสรางตําบลสีเขียว  ๓๐,๐๐๐ ๑๗,๖๙๐ ๑๒,๓๑๐ กองสาธารณสุข 

  รวมเปนเงิน ๑๓๐,๐๐๐ ๘๑,๕๐๐ ๔๘,๕๐๐   

2 การดําเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลไชยมงคล  จํานวน 15 โครงการ   

  1. โครงการพัฒนางานคุมครองผูบริโภค ๖,๕๐๐ ๖,๕๐๐ ๐ รพ.สต.ไชยมงคล 

  

2. โครงการสงเสริมสุขภาพในผูปวยเบาหวาน  
ความดันโลหิตสูง โดยใชปงปอง ๗ ส ี

๓๗,๙๐๐ ๓๗,๙๐๐ 
๐ รพ.สต.ไชยมงคล 

  3. โครงการตรวจมะเร็งปากมดลูก ๔,๐๗๕ ๔,๐๗๕ ๐ รพ.สต.ไชยมงคล 

  4. โครงการ อสม.ตนแบบไรพุง ๑๐,๙๕๐ ๑๐,๙๕๐ ๐ รพ.สต.ไชยมงคล 

  

5. โครงการฟนฟูสมรรถภาพผูพิการทางการ
เคลื่อนไหว 

๑๘,๑๖๐ ๑๔,๕๖๐ 
๓,๖๐๐ สํานักปลดั ทต.ไชยมงคล 

  

6. โครงการอบรมผูสูงอายุสุขภาพจิตแจมใส 
สุขภาพรางกายแข็งแรง  

๕๔,๘๖๐ ๔๗,๙๓๐ 
๖,๙๓๐ สํานักปลดั ทต.ไชยมงคล 

  7. โครงการสงเสริมสุขภาพในวัยเรียน ๓๔,๒๐๐ ๓๔,๒๐๐ ๐ โรงเรียนบานหนองพลวงใหญ 

  8. โครงการสงเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน ๔๙,๔๔๐ ๔๙,๔๔๐ ๐ โรงเรียนบานไชยมงคล 

  9. โครงการชุมชนปลอดภัย หางไกลไขเลือดออก   ๘๐,๗๖๐ ๘๐,๗๖๐ ๐ ชมรม อสม.ตําบลไชยมงคล 

  
10. โครงการหมูบานสะอาด ปลอดภัย หางไกลโรค ๔๒,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ 

๐ 
ชมรมกรรมการพัฒนาหมูบาน
ตําบลไชยมงคล 

  

11. โครงการเยี่ยมบานและดูแลผูสูงอายุ  ผูพิการ 
และผูดอยโอกาส 

๕๖,๐๐๐ ๒๔,๗๙๐ ๓๑,๒๑๐ 
กลุมผูชวยเหลือดแูลผูสูงอายุท่ี
มีภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนท่ีตําบลไชย
มงคล   

  

12. โครงการสงเสริมสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน
เทศบาลตําบลไชยมงคล 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
๐ 

สภาเด็กและเยาวชนตําบลไชย
มงคล 

  

13. โครงการ อสม.รวมใจ ขจัดภัยโรคขาดสาร
ไอโอดีน     

๓๕,๙๗๐ ๓๕,๙๗๐ 
๐ 

ชมรม อสม.ตําบลไชยมงคล 

  14. โครงการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ ๒๕,๖๖๐ ๒๕,๖๖๐ ๐ 
ชมรมสตรีแมบานตําบลไชย
มงคล 

  15. โครงการบทบาทผูปกครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัย   ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๐ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลไชยมงคล 

  รวมเปนเงิน ๔๙๖,๔๗๕ ๔๕๔,๗๓๕ ๔๑,๗๔๐   

 


