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ประกาศเทศบาลต าบลตลาดแค 

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

………………………………………………….. 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท. สภาท้องถิ่น 
และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้
ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 30 (5)  ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลตลาดแค จึงขอ
ประกาศผลการด าเนินงานในการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น      
(พ.ศ. 2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
ก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบลตลาดแค ดังนี้  

ก. วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลตลาดแค 
“เทศบาลต าบลตลาดแค  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสามัคคีปลอดภัย ใฝุคุณธรรม 

เลิศล้ าการศึกษา น าพาเศรษฐกิจพอเพียง” 
ข. พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 

๑. พัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
๒. เสริมสร้างสุขภาวะและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน 
๓. จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
๔. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้กินดีอยู่ดี 
๕. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
๖. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด 
๗. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
๘. ส่งเสริมฟ้ืนฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
๙. ปูองกันบรรเทาสาธารณภัยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชน 

ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลตลาดแคได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาไว้ 
๑๐  ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 
/1. แผนงาน… 
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1. แผนงานบริหารทั่วไป 
         2. แผนงานรักษาความสงบภายใน 
         3. แผนงานการศึกษา 
         4. แผนงานสาธารณสุข 
         5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
         6. แผนงานเคหะชุมชน 
         7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
         8. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
         9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
         10. แผนงานการพาณิชย์ 
         11. แผนงานงบกลาง 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

1. แผนงานบริหารทั่วไป 
         2. แผนงานรักษาความสงบภายใน 
         3. แผนงานการศึกษา 
         4. แผนงานสาธารณสุข 
         5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
         6. แผนงานเคหะชุมชน 
         7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
         8. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
         9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
         10. แผนงานการพาณิชย์ 
         11. แผนงานงบกลาง 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

1. แผนงานบริหารทั่วไป 
         2. แผนงานรักษาความสงบภายใน 
         3. แผนงานการศึกษา 
         4. แผนงานสาธารณสุข 
         5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
         6. แผนงานเคหะชุมชน 
         7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
         8. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
         9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
         10. แผนงานการพาณิชย์ 

11. แผนงานงบกลาง 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
 1. แผนงานบริหารทั่วไป 

2. แผนงานรักษาความสงบภายใน 
3. แผนงานการศึกษา 

/4. แผนงาน… 
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4. แผนงานสาธารณสุข 
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 6. แผนงานเคหะชุมชน 
 7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

8. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
10. แผนงานการพาณิชย์ 
11. . แผนงานงบกลาง 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร 
 1. แผนงานบริหารทั่วไป 
 2. แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 3. แผนงานการศึกษา 
 4. แผนงานสาธารณสุข 
 5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 6. แผนงานเคหะชุมชน 
 7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 8. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 10. แผนงานการพาณิชย์ 
 11. แผนงานงบกลาง 
6.ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ 
 1. แผนงานบริหารทั่วไป 
 2. แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 3. แผนงานการศึกษา 
 4. แผนงานสาธารณสุข 
 5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 6. แผนงานเคหะชุมชน 
 7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 8. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 10. แผนงานการพาณิชย์ 
 11. แผนงานงบกลาง 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพย์ยากรและสิ่งแวดล้อม 

1. แผนงานบริหารทั่วไป 
 2. แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 3. แผนงานการศึกษา 

4. แผนงานสาธารณสุข 
 5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 6. แผนงานเคหะชุมชน 

 /7. แผนงาน… 
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7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 8. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 10. แผนงานการพาณิชย์ 
 11. แผนงานงบกลาง 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. แผนงานบริหารทั่วไป 
 2. แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 3. แผนงานการศึกษา 
 4. แผนงานสาธารณสุข 
 5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 6. แผนงานเคหะชุมชน 
 7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 8. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 10. แผนงานการพาณิชย์ 
 11. แผนงานงบกลาง 
9. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
 1. แผนงานบริหารทั่วไป 
 2. แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 3. แผนงานการศึกษา 
 4. แผนงานสาธารณสุข 
 5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 6. แผนงานเคหะชุมชน 
 7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 8. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 10. แผนงานการพาณิชย์ 
 11. แผนงานงบกลาง 
10. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ังคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 1. แผนงานบริหารทั่วไป 
 2. แผนงานรักษาความสงบภายใน 

3. แผนงานการศึกษา 
 4. แผนงานสาธารณสุข 

5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 6. แผนงานเคหะชุมชน 
 7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 8. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 /10. แผนงาน… 
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10. แผนงานการพาณิชย์ 
 11. แผนงานงบกลาง 

ง. การวางแผน 
    เทศบาลต าบลตลาดแค ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 17  และ ข้อ 18 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การ
จัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชนในพื้นท่ี แล้วน ามาจัดท าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-
2564) ต่อไป 

เทศบาลต าบลตลาดแค ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่  
22  พฤศจิกายน 2559 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-
2564) (เฉพาะในปี พ.ศ. 2561)  จ านวน 420 โครงการ งบประมาณ   419,814,127 บาท 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2560 ประกาศใช้เมื่อวันที่  18 
กรกฎาคม 2560  (เฉพาะในปี พ.ศ. 2561) จ านวน 45  โครงการ งบประมาณ  17,302,300 บาท  
และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2561  ประกาศใช้เมื่อวันที่ 8 
มกราคม  2561  (เฉพาะในปี พ.ศ. 2561)  จ านวน 48 โครงการ  งบประมาณ  12,804,810 บาท  
สรุปดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  
(พ.ศ. 2561-2564) 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  
(พ.ศ. 2561-2564) 

เพิ่มเติม คร้ังท่ี 1/2560 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  
(พ.ศ. 2561-2564) 

เพิ่มเติม คร้ังท่ี 2/2561 
รวม 

จ านวน 
โครงการ 

 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

 

จ านวน 
งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการ 
ให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 

78 12,393,100 13 900,300 32 570,810 123 13,864,210 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านสาธารณสุข 

10 645,000 - - 1 200,000 11 845,000 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการศึกษา 

33 14,106,100 - - 
- - 

33 14,106,100 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านสวัสดิการสังคม 

30 9,466,000 5 260,000 
- - 

35 9,726,000 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร 4 160,000 - - - - 4 160,000 
6. ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ 4 330,000 - - - - 4 330,000 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านทรัพย์พยากรและสิ่งแวดล้อม 

4 640,000 11 4,060,000 
- - 

15 4,700,000 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

225 379,710,427 16 12,082,000 15 12,034,000 256 403,826,427 

9. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมศาสนาและ
วัฒนธรรม 

11 660,000 - - - - 11 660,000 

10. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ังคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

21 1,703,500 - - - - 21 1,703,500 

รวม 420 419,814,127 45 17,302,300 48 12,804,810 513 449,921,237 

 
 

 
 
 

/แผนภูมิ… 



๖ 
 

แผนภูมิแสดงงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- ๒๕๖4) 
และที่เพิ่มเติม   

ของเทศบาลต าบลตลาดแค 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/แผนภูมิ... 

13,864,210 

845,000 

14,106,100 

9,726,000 
๓๓๐,๐๐๐ 

4,700,000 

403,826,427 

660,000 

1,703,500 

449,921,237 

๐ 

๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๔๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ รวม 

รวม 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑๐ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๙ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๘ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๗ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๖ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๕ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๔ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๓ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑ 

160,000 



๗ 
 

แผนภูมิแสดงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) 
และที่เพิ่มเติม 

ของเทศบาลต าบลตลาดแค 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/จ. การจัดท า... 

123 

15 11 

35 

4 
4 

256 

๑๑ 

513 

๐ 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๔๐๐ 

๕๐๐ 

๖๐๐ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ รวม 

รวม 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑๐ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๙ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๘ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๗ 

ยทุธศาสตร์6 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๕ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๔ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๓ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑ 

21 33 



๘ 
 

จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลตลาดแค ได้ประกาศใช้ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 และตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  รวมทั้งสิ้น 127
โครงการ งบประมาณ 31,132,190 บาท แยกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ 
 

โครงการ งบประมาณตามเทศ
บัญญัติ 

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 57 3,186,610 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 6 485,000 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 18 8,866,580 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 6 6,856,000 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร - - 
6. ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ 2 100,000 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพย์ยากรและสิ่งแวดล้อม 6 1,820,000 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 17 9,263,000 
9. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 8 405,000 
10. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ังคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 7 150,000 

รวม 127 31,132,190 
 

ข้อมูล ณ วันที่  30  กันยายน  2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/แผนภูมิ… 



๙ 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561 

และที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ของเทศบาลต าบลตลาดแค 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/แผนภูมิ… 

3,186,610 

1,820,000 

485,000 

6,856,000 

- 
100,000 

150,000 

405,000 

31,,132,190 

๐ 

๕๐๐๐๐๐๐ 

๑๐๐๐๐๐๐๐ 

๑๕๐๐๐๐๐๐ 

๒๐๐๐๐๐๐๐ 

๒๕๐๐๐๐๐๐ 

๓๐๐๐๐๐๐๐ 

๓๕๐๐๐๐๐๐ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ รวม 

รวม 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑๐ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๙ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๘ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๗ 

ยทุธศาสตร์6 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๕ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๔ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๓ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑ 
9,263,000  8,866,580 



๑๐ 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561 

และที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ของเทศบาลต าบลตลาดแค 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/รายละเอียด... 
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๔๐ 
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๘๐ 

๑๐๐ 

๑๒๐ 

๑๔๐ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ รวม 

รวม 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑๐ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๙ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๘ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๗ 

ยทุธศาสตร์6 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๕ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๔ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๓ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑ 

7 18 



๑๑ 
 

รายละเอียดโครงการที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

เทศบาลต าบลตลาดแค 

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 
งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 โครงการ 
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้วย 5 ส. 
(ส านักปลัดฯ) 

เงินอุดหนุนทั่วไป, 
รายได้จัดเก็บเอง 

5,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 

จ านวน 1 ครั้ง/ป ี
(ส านักปลัดฯ) 

2 โครงการตามแนวทาง 
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยูห่ัวและพระ
ราชเสาวนีย์ของสมเดจ็
พระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 
(ส านักปลัดฯ) 

เงินอุดหนุนทั่วไป, 
รายได้จัดเก็บเอง 

10,000 เพื่อสนองตาม
โครงการนเนื่องมาจาก
พระราชด าริและพระ
เสาวนีย ์

จ านวน 1 ครั้ง/ป ี
 

3 โครงการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล 
(ส านักปลัดฯ) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 5,000 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล
และแผยแพร่ข่าวสาร
ความรู้ให้กับประชาชน 

จ านวน 1 ครั้ง/ 
4 ปี 

 

4 เสียงตามสาย 
(ส านักปลัดฯ) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
ประชาสมัพันธ์ข่าวสาร 

จ านวน 10 ชุมชน 
 

5 โครงการจดังานวัน
เทศบาล 

เงินอุดหนุนทั่วไป, 
รายได้จัดเก็บเอง 

5,000 เพื่อประชาสมัพันธ์
กิจการและภารกิจของ
เทศบาลต่อสาธารณะ 

จ านวน 1 ครั้ง/ป ี
 

๖ โครงการจดังานวัน
ท้องถิ่นไทย 
(ส านักปลัดฯ) 

เงินอุดหนุนทั่วไป, 
รายได้จัดเก็บเอง 

5,000 เพื่อประชาสมัพันธ์
กิจการและภารกิจของ
เทศบาลต่อสาธารณะ 

จ านวน 1 ครั้ง/ป ี
(ส านักปลัดฯ) 

๗ โครงการจดัท า
ฐานข้อมูลบุคลากร 
(ส านักปลัดฯ) 

รายได้จัดเก็บเอง 5,000 เพื่อพัฒนาระบบข้อมูล
และฐานข้อมลูบุคลากร
ให้เป็นปัจจุบัน 
สะดวกต่อการใช้งาน 

จ านวน1 ครั้ง/ปี 
 

8 โครงการจดัท า
แผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล 
(ส านักปลัดฯ) 

รายได้จัดเก็บเอง 5,000 เพื่อใช้เป็นแผนงานใน
การพัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพและมีคณุภาพ
รายบุคคล 
 

จ านวน 1 ครั้ง/ป ี
 

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 



๑๒ 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณตาม 
เทศบัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

9 โครงการปรับปรุง
และพัฒนระบบงาน
ทะเบียนราษฎร 
(ส านักปลัดฯ) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 5,000 - เพื่อปรับปรุงงาน
ทะเบียนราษฎรให้มี
ประสิทธิภาพ 
-เพื่อพัฒนาระบบงาน
ทะเบียนราษฎร
ให้บริการด้วยความ
สะดวกรวดเร็ว
ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 

จ านวน 1 ครั้ง 
 

10 โครงการแผนท่ีภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน 
(กองคลัง) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000 ภาษีและรายได้ท้องถิ่น
เพื่อให้หน่วยงานมีแผนท่ี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน 

จ านวน 1 ครั้ง/ป ี
 

11 โครงการจ้างเหมา
บุคคลบุคลากรเพื่อ
จัดระบบเอกสาร 
ของกองคลัง 
(กองคลัง) 

รายได้จัดเก็บเอง 108,000 เพื่อจ้างเหมาบุคลากร
ด าเนินการจัดเก็บ
เอกสาร 

จ านวน 1 คน 
 

12 จัดหาโต๊ะพร้อมเก้าอี้
ท างาน 
(กองคลัง) 

รายได้จัดเก็บเอง 10,500 เพื่อให้ปฏิบัติการของ
ข้าราชการ 

จ านวน 1 ชุด 
 

13 จัดหาตูเ้หล็ก 
(กองคลัง) 

รายได้จัดเก็บเอง 10,500 เพื่อใช้เก็บเอกสาร
ส านักงานกองคลัง 

จ านวน 2 หลัง 
 

14 จัดซื้อตู้เหล็ก มอก.
ขนาด 2 บาน เปิด 
(กองวิชาการฯ) 

รายได้จัดเก็บเอง 4,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

จ านวน 1 หลัง 
 

15 โครงการจดัท าสื่อ
เผยแพรผ่ลงานของ
เทศบาล 
(กองวิชาการฯ) 

รายได้จัดเก็บเอง 10,000 เพื่อเผยแพรผ่ลงาน
กิจการของเทศบาล 

1 ครั้ง/ป ี
 

16 โครงการจดัเก็บข้อมลู
ประกอบการวางแผน
พัฒนาเทศบาล 
(กองวิชาการฯ) 

รายได้จัดเก็บเอง 30,000 เพื่อรวบรวมข้อมลู
ประกอบการวางแผน
พัฒนาเทศบาล 

๑ ครั้ง/ป ี
 

17 โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 
(กองวิชาการฯ) 

รายได้จัดเก็บเอง 10,000 เพื่อด าเนินการตาม
ภารกิจของเทศบาลให้
ถึงทุกพื้นที่ 

๑ ครั้ง/ป ี
 

18 โครงการประชาคม
เพื่อจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล 
(กองวิชาการฯ) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 
 
 
 
 

 

40,000 เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจดัท า
แผนพัฒนาเทศบาล 

๑ ครั้ง/ป ี
 

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 



๑๓ 
 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณตาม 
เทศบัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

19 จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด
เหล็ก2 บานเปิด มอก. 
(กองวิชาการฯ) 

รายได้จัดเก็บเอง 9,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

จ านวน 2 หลัง 
 

20 โครงการจดัท าผังเมือง
รวม/ผังชุมชนเทศบาล
ต าบลตลาดแค 
(กองช่าง) 

รายได้จัดเก็บเอง 10,000 เพื่อด าเนินการ 
วางผังและจัดท า 
ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 

มีการวางผังและ 
การจัดท าผังเมือง 
รวมเมือง/ชุมชน 

 
21 โครงการอบรม 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานของ
เทศบาลต าบลตลาดแค 
(ส านักปลัดฯ) 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000 เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของ
ผู้บริหาร,สมาชิกสภา
เทศบาล,พน้กงานเทศ
บาล,ลูกจ้าง 

จ านวน 1 ครั้ง/ป ี
 

22 โครงการอบรม 
ให้ความรู้  
ด้านกฎหมายและการ
ปูองกันการทุจริต 
(กองวิชาการฯ) 

รายได้จัดเก็บเอง 30,000 เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน และเพื่อเพ่ิม
ความรู้ความเข้าใจด้าน
กฎหมายและการ
ปูองกันการทุจริต 

จ านวน 1 ครั้ง/ป ี
 

23 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction  
แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
จ านวน ๑ เครื่อง (ราคา
และคณุลักษณะตาม
มาตรฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์) 
(ส านักปลัดฯ) 

รายได้จัดเก็บเอง 7,700 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
กองช่าง 

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
แบบฉีดหมึก 

(Inkjet)  
จ านวน ๑ เครื่อง 

 

24 ซื้อโต๊ะท างานเหล็ก
ขนาด 6 ฟุตพร้อมเก้าอี้
ทรงสูง หมุนไดม้ีพนักพิง 
มีท้าวแขนปรับระดับได้ 
(ส านักปลัดฯ) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 15,000 เพื่อให้มีครุภณัฑ์ 
เพียงพอต่อความ 
ต้องการในการ 
ปฏิบัติงาน 

จ านวน 1 ตัว 
 

25 จัดซื้อโตะ๊วางเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ขนาด 
กว้าง 50 ซ.ม.ยาว 80 
ซ.ม. สูง 75 ซ.ม. 
(จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น) 
(ส านักปลัดฯ) 

รายได้จัดเก็บเอง 8,000 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
ส าหรับพนักงานเทศบาล 

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
จ านวน 12 ชุด 

 

26 จัดซื้อตู้บานเลื่อน 
กระจกซ้อน 
(กองวิชาการฯ) 
 
 
 

รายได้จัดเก็บเอง 7,000 - เพื่อใช้เก็บเอกสาร 
ของกองวิชาการและ
แผนงาน 
 
 
 

- ตู้บานเลื่อนกระจก
ซ้อนจ านวน 1 ชุด 

 

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 



๑๔ 
 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณตาม 
เทศบัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

27 โครงการวางท่อส่งน้ า
เสียบ่อบ าบัดด าเนินการ
วางท่อ PVC ขนาด Ø  
8.0 มม. ความยาว
ประมาณ 
130.00 เมตร 
(กองช่าง) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 170,000 - เพื่อน าส่งน้ าเสียจาก
ชุมชนไปบ าบัดที่บ่อ
บ าบัดน้ าเสีย 

- บ่อบ าบัดเทศบาล
ต าบลตลาดแคหมู่ 1 

 

28 โครงการปรับปรุงถนน
เทศบาล ซอย ๑ และ
ถนนเทศบาลซอย 9/1  
(กองช่าง) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,489,000 เพื่อให้มีถนน ที่ได้
มาตรฐาน ในการ
สัญจร ไป-มาและ
ปูองกัน น้ าท่วมขัง 

ชุมชนส าโรง 
ตะวันตก หมู่ ๑ 

 

29 โครงการจดัซื้อวัสดุ
ซ่อมแซมฝาบ่อพัก และ
ทางระบายน้ าในเขต
เทศบาลต าบลตลาดแค 
(กองช่าง) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 93,900 - ปรับปรุงฝาท่อพัก
และฝารางระบายน้ า
ให้มีความแข็งแรงอยู่
ในสภาพพร้อมใช้งาน 

ฝาท่อพักและฝาราง
ระบายในเขตเทศบาล
ต าบลตลาดแค 

 

30 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. ถนนเทศบาลซอย 
4 ขนาดผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย 5.00 เมตรยาว
ประมาณ72.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 360  
ตารางเมตร 
ตามรูปแบบทีเ่ทศบาล
ก าหนด 
(กองช่าง) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 255,000 เพื่อให้มีถนนท่ีได้
มาตรฐานในการสญัจร
ไปมาและปูองกันน้ า
ท่วมขัง 

ชุมชนส าโรง 
ตะวันออก หมู่ 1 

 

31 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โนต้บุ้ค 
(กองสวัสดิการฯ) 

เงินอุดหนุน 
แบบมีวัตถุประสงค ์

16,000 เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสรมิอาชีพฯ 

จ านวน 1 เครื่อง 
 

32 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร ์
ส าหรับงานส านักงาน 
(จอขนาด  
ไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) 
(กองสวัสดิการฯ) 

เงินอุดหนุน 
แบบมีวัตถุประสงค ์

16,000 เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสรมิอาชีพฯ 

จ านวน ๑ เครื่อง 
 

33 
 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
หรือชนิด LED ขาวด า 
(กองสวัสดิการฯ) 
 

เงินอุดหนุน 
แบบมีวัตถุประสงค ์

3,300 เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสรมิอาชีพฯ 

จ านวน ๑ เครื่อง 
 

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 



๑๕ 
 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณตาม 
เทศบัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

34 จัดซื้อเครื่องส ารอง
ไฟฟูา ขนาด 800 VA 
(กองสวัสดิการฯ) 

เงินอุดหนุน 
แบบมีวัตถุประสงค ์

2,800 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสรมิ 
อาชีพฯ 

จ านวน 1 เครื่อง 
 

35 จัดซื้อเครื่องมลัตมิีเดยี
โปรเจคเตอรร์ะดับ 
XGA ขนาด 4000 
ANSI Lumens 
(กองสวัสดิการฯ) 

เงินอุดหนุน 
แบบมีวัตถุประสงค ์

37,500 เพื่อเป็นสื่อในการเรียนรู้
การสร้างกิจกรรมส าหรับ
ผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ 

จ านวน 1 เครื่อง 
 

36 จัดซื้อจอรับภาพชนิด
มอเตอรไ์ฟฟูา ขนาด
เส้นทแยงมุม  
200 นิ้ว 
(กองสวัสดิการฯ) 

เงินอุดหนุน 
แบบมีวัตถุประสงค ์

37,000 เพื่อเป็นสื่อในการเรียนรู้
การสร้างกิจกรรมส าหรับ
ผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ 

จ านวน 1 จอ 
 

37 จัดซื้อพัดลมติดผนัง 
ขนาด 18 นิ้ว 
(กองสวัสดิการฯ) 

เงินอุดหนุน 
แบบมีวัตถุประสงค ์

15,120 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสรมิอาชีพฯ 

จ านวน ๘ ตัว 
 

38 จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 
ขนาด 24,000 BTU 
(กองสวัสดิการฯ) 

เงินอุดหนุน 
แบบมีวัตถุประสงค ์

128,800 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสรมิ 
อาชีพฯ 

จ านวน 4 เครื่อง 
 

39 จัดซื้อชุดเครื่องเสียง 
(กองสวัสดิการฯ) 

เงินอุดหนุน 
แบบมีวัตถุประสงค ์

39,590 เพื่อเป็นสื่อในการเรียนรู้
การสร้างกิจกรรมส าหรับ
ผู้สูงอาย ุ

จ านวน 1 ชุด 
 

40 จัดซื้อโตะ๊ท างานขนาด 
5 ฟุต จ านวน 2 ตัว 
(กองสวัสดิการฯ) 

เงินอุดหนุน 
แบบมีวัตถุประสงค ์

13,000 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ภายในศูนย์พัฒนาคณุภาพ
ชีวิตฯ 

จ านวน 2 ตัว 
 

41 จัดซื้อเก้าอ้ีล้อเลื่อน 
(กองสวัสดิการฯ) 

เงินอุดหนุน 
แบบมีวัตถุประสงค ์

7,000 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ภายในศูนย์พัฒนาคณุภาพ
ชีวิตฯ 

จ านวน 2 ตัว 
 

42 จัดซื้อโตะ๊อ่านหนังสือ 
ขนาดกว้าง 75 ซม. 
ยาว 150 ซม. สูง 75 
ซม. พร้อมเก้าอี ้4 ตัว 
(กองสวัสดิการฯ) 
 

เงินอุดหนุน 
แบบมีวัตถุประสงค ์

10,000 เพื่ออ านวยการความ
สะดวกส าหรบัผูสู้งอายุใช้
บริการห้องสมุดในศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 

จ านวน 2 ชุด 
 

43 จัดซื้อดัมเบล 
น้ าหนัก 1 kg.  
(กองสวัสดิการฯ) 

เงินอุดหนุน 
แบบมีวัตถุประสงค ์

3,000 เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการท า
กิจกรรมออกก าลังกาย
ของผู้สูงอายุภายในศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 
 
 

จ านวน 6 อัน 
 

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 



๑๖ 
 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณตาม 
เทศบัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

44 จัดซื้อลูกเปตอง 
(กองสวัสดิการฯ) 

เงินอุดหนุน 
แบบมีวัตถุประสงค ์

2,000 เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการท า
กิจกรรมออกก าลังกาย
ของผู้สูงอายุภายในศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 

จ านวน 2 ชุด 
 

45 จัดซื้อกลองทอม 
(กองสวัสดิการฯ) 

เงินอุดหนุน 
แบบมีวัตถุประสงค ์

6,000 เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการท า
กิจกรรมนันทนาการ
ส าหรับผู้สูงอายุในศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 

จ านวน 1 คู ่
 

46 จัดซื้อฉ่ิงเล็ก เงินอุดหนุน 
แบบมีวัตถุประสงค ์

400 เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการท า
กิจกรรมนันทนาการ
ส าหรับผู้สูงอายุในศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 

จ านวน 2 คู ่
(กองสวัสดิการฯ) 

47 จัดซื้อฉ่ิงกลาง 
(กองสวัสดิการฯ) 

เงินอุดหนุน 
แบบมีวัตถุประสงค ์

250 เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการท า
กิจกรรมออกก าลังกาย
ของผู้สูงอายุภายในศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 

จ านวน 1 คู ่
 

48 จัดซื้อกรับคูเ่ล็ก 
(กองสวัสดิการฯ) 

เงินอุดหนุน 
แบบมีวัตถุประสงค ์

760 เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการท า
กิจกรรมนันทนาการ
ส าหรับผู้สูงอายุในศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 

จ านวน 2 คู ่
 

49 จัดซื้อฉาบ 5นิ้ว 
(กองสวัสดิการฯ) 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

500 เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการท า
กิจกรรมนันทนาการ
ส าหรับผู้สูงอายุในศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 

จ านวน 1 คู ่
 

50 จัดซื้อแทมโบริน 
(กองสวัสดิการฯ) 

เงินอุดหนุน 
แบบมีวัตถุประสงค ์

760 เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการท า
กิจกรรมออกก าลังกาย
ของผู้สูงอายุภายในศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 

จ านวน 2 อัน 
 

51 จัดซื้อโดมิโน ่
(กองสวัสดิการฯ) 

เงินอุดหนุน 
แบบมีวัตถุประสงค ์

950 เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการท า
กิจกรรมนันทนาการ
ส าหรับผู้สูงอายุในศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 

โดมิโน ่
จ านวน 10 ชุด 
 

52 จัดซื้อหมากรุกไทย 
(กองสวัสดิการฯ) 

เงินอุดหนุน 
แบบมีวัตถุประสงค ์

760 เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการท า
กิจกรรมนันทนาการ
ส าหรับผู้สูงอายุในศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 

หมากรุกไทย 
จ านวน 2 ชุด 
 

53 จัดซื้อหมากฮอส 
(กองสวัสดิการฯ) 

เงินอุดหนุน 
แบบมีวัตถุประสงค ์

1,520 เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการท า
กิจกรรมออกก าลังกาย
ของผู้สูงอายุภายในศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 
 
 

จ านวน 4 ชุด 
 

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 



๑๗ 
 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณตาม 
เทศบัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

54 จัดซื้อตู้วางหนังสือ 
(กองสวัสดิการฯ) 

เงินอุดหนุน 
แบบมีวัตถุประสงค ์

12,000 เพื่อใช้จัดเรียงหนังสือให้
เป็นระเบียบ ในศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 

จ านวน 2 หลัง 
 

55 จัดซื้อโตะ๊คอมพิวเตอร์ 
(กองสวัสดิการฯ) 

เงินอุดหนุน 
แบบมีวัตถุประสงค ์

1,000 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ภายในศูนย์พัฒนา 
คุณภาพชีวิตฯ 

จ านวน 1 ตัว 
 

56 จัดซื้อม่านผ้าใบ 
(กองสวัสดิการฯ) 

เงินอุดหนุน 
แบบมีวัตถุประสงค ์

35,000 เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ บัง
แดดและบังฝนส าหรับการ
ท ากิจกรรมผู้สูงอายุ
ภายในศูนย์พัฒนาคณุภาพ
ชีวิตฯ 

จ านวน 7 ช่อง 
 

57 ปรับปรุงอาคารศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสรมิอาชีพ
ผู้สูงอายุเทศบาล 
ต าบลตลาดแค 
(กองสวัสดิการฯ) 

เงินอุดหนุน 
แบบมีวัตถุประสงค ์

323,000 1. เพื่อด าเนินการจัดตั้ง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสรมิอาชีพผู้สูงอายุ 
2. เพื่อใช้เป็นสถานท่ีใน
การด าเนินกิจกรรมของ
ผู้สูงอาย ุ

จ านวน 1 แห่ง 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 โครงการปูองกันโรคร้าย
พิษสุขนัขบ้าและควบคมุ
จ านวนสัตว์จรจัด 
(กองสาธารณสุขฯ) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชน 
โดยเฉพาะแกนน าด้านสุขภาพ อส
ม. ผู้น าชุมชนเห็นถึงความส าคัญ  
มีความรู้และความสามารถดูแล
ประชาชนในชุมชนตนเองได้ 

จ านวน  ๑ ครั้ง/ป ี
 

2 โครงการรณรงค์และ
ปูองกันโรคไข้เลือดออก 
(กองสาธารณสุขฯ) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน ตระหนัก
ถึงความส าคัญของปัญหา โรค
ไข้เลือดออก 

จ านวน  ๑ ครั้ง/ป ี
 

3 โครงการปูองกัน
โรคตดิต่อ 
(กองสาธารณสุขฯ) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 5,000 - เพื่อเป็นการเฝาูระวังไม่ให้เกิด 
โรคตดิต่อข้ึนในพ้ืนท่ี -เพื่อให้
ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญ
ของการปูองกันการ เกิดโรคติดต่อ 

จ านวน  ๑ ครั้ง/ป ี
 

4 เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามโครงการ
พระราชด าร ิ
ด้านสาธารณสุขชุมชน
ละ 20,000 บาท
จ านวน 10 ชุมชน 
(กองสาธารณสุขฯ) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 200,000 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงและสามารถดูแลสุขภาพ
ของคนในชุมชนได้ 

จ านวน 10 ชุมชน 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 



๑๘ 
 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 นิเทศระบบประกันคณุภาพ
หลักสตูรและการจัดการ
เรียนการสอนของ 
ร.ร.เทศบาลตลาดแค 
(กองการศึกษา) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,000 เพื่อนิเทศระบบประกัน
คุณภาพ หลักสตูรและการ
จัดการเรียนการ สอน
ของร.ร.เทศบาลตลาดแค 

นักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาของ ร.ร.
เทศบาล 
 

2 นิเทศระบบประกันคณุภาพ 
หลักสตูรและการจัดการ
เรียนการสอนของ  
ศพด.ทต.ตลาดแค 
(กองการศึกษา) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,000 เพื่อนิเทศระบบประกัน
คุณภาพ หลักสตูรและการ
จัดการเรียน การสอนของ 
ศพด.ทต.ตลาดแค 

เด็กปฐมวัย ครู
ผู้ดูแลเด็กของ 
ศพด.ทต.ตลาดแคมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 

3 จัดท าศูนย์การเรียนรู ้
เด็กปฐมวัย 
(กองการศึกษา) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000 เพื่อด าเนินการจัดท าศูนย์  
การเรยีนรู้เด็กฐมวัย 

จัดท าศูนย์การ
เรียนรูเ้ด็กปฐมวยั 
 

4 จัดซื้ออาหารเสริม (นม)
ให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลฯและ
สถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการภายใน
เขตพื้นท่ีรับผดิชอบ 
(กองการศึกษา) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,529,200 เพื่อให้นักเรียนใน
สถานศึกษา สังกัดเทศบาลฯ 
และสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการภายใน 
เขตพื้นท่ีรับผดิชอบไดร้ับ
อาหาร เสริม (นม) 
ตามหลักเกณฑ์ ท่ีก าหนด 

นักเรียนใน
สถานศึกษาสังกัด
เทศบาลฯและ
สถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิกา
รภายในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ 

5 โครงการประกันการอ่าน
ออกเขียนได้ของนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลตลาดแค 
(กองการศึกษา) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000 ๑.เพื่อให้นักเรยีนโรงเรียน 
เทศบาลตลาดแคสามารถ 
อ่านออกและเขียนได้ทุกคน
๒.เพื่อให้ครผูู้สอนสามารถ 
ปรับปรุงการจดัการเรียน
การสอนสามารถแก้ไข
ปัญหาการอ่านและการ
เขียนของเด็กนักเรยีนได้ 

นักเรียนใน
สถานศึกษาสังกัด
เทศบาลฯ  
ทุกระดับชั้น 
 

6 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ปูองกันยาเสพติด 
ในสถานศึกษา 
(กองการศึกษา) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

6,000 เพื่อให้นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ตลาดแคไดรู้้ถึง
โทษและไม่ยุ่งเกี่ยวกับ 
ยาเสพตดิ 

นักเรียนใน
สถานศึกษาสังกัด
เทศบาลฯ ทุก
ระดับชั้น 

7 โครงการจ้างเหมาปฏิบัติงาน
สอนคอมพิวเตอร์ของ
สถานศึกษาในสังกัด 
(กองการศึกษา) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

180,000 เพื่อด าเนินการจ้างเหมา
ปฏิบัติ งานสอน
คอมพิวเตอร์แก่เด็ก เยาวชน
และประชาชนท้ังภายใน 
และภายนอกสถานศึกษา 

จ้างเหมาปฏบิัติงาน
สอนคอมพิวเตอร์  
1 อัตรา 
(กองกาศึกษา) 

8 โครงการจ้างเหมาปฏิบัติการ
สอนดนตรีของสถานศึกษา
ในสังกัด 
(กองการศึกษา) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

180,000 เพื่อด าเนินการจ้างเหมา
ปฏิบัติ การสอนดนตรีแก่
เด็ก เยาวชนและ ประชาชน
ทั้งภายในและภาย นอก
สถานศึกษา 

จ้างเหมาปฏบิัติการ
สอนดนตรี ๑ อัตรา 
 

 



๑๙ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

9 โครงการจ้างเหมาบริการ
บรรณารักษ์ประจ าห้องสมุด
ในสถานศึกษา 
(กองการศึกษา) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

180,000 เพื่อด าเนินการจ้างเหมา 
บรรณารักษ์ประจ า
ห้องสมุด ในสถานศึกษา 

จ้างเหมาบรรณารักษ์
จ าวน  1 อัตรา 
 

10 โครงการฝึกอบรม สัมนา
และศึกษาดูงานพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดเทศบาลต าบล 
ตลาดแค 
(กองการศึกษา) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 เพื่อเพ่ิมพูนความรู/้
ประสบการณ์ แก่ครู 
บุคลากรทางการศึกษา
รวมทั้งเจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้องใน กอง
การศึกษา 

ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษารวมทั้ง
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง
ในกองการศึกษา 
 

11 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็ก/ผูดู้แลเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลตลาดแค 
(กองการศึกษา) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

3,000 เพื่อเพ่ิมพูนความรู/้
ประสบการณ์ แก่ครผูู้ดูแล
เด็ก ศพด.ทต.ตลาดแค 

ครู/ผู้ดูแลเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล 
ตลาดแค 
 

12 โครงการติดตั้งจดุบริการน้ า
ดื่มส าหรับนักเรียน 
(กองการศึกษา) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

46,000 เพื่อจัดหาครภุณัฑ์ส าหรับ
บริการ น้ าดืม่ให้แก่
นักเรียน 

ถังน้ าดื่ม จ านวน 2 
ถัง เครื่องท าน้ าเย็น      
1 เครื่อง พร้อมตดิตั้ง 

13 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
อาคารเรยีนและอาคาร
ประกอบในสถานศึกษา 
สังกัดเทศบาลฯ 
(กองการศึกษา) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000 เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียน
ใน สถานศึกษาสังกัด
เทศบาลฯ 

จ านวน 2 แห่ง 
 

14 โครงการก่อสร้างราวเหล็ก
ปูองกันอุบัติเหตุอาคารเรียน
ภายในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลฯ 
(กองการศึกษา) 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000 เพื่อก่อสร้างราวเหล็ก
ปูองกัน อุบัติเหตุภายใน
สถานศึกษาสังกัด 
เทศบาลฯ 

จ านวน 1 แห่ง 
 

15 โครงการจ้างเหมาบริการ
ดูแลสวนหย่อมสนามเด็ก
เล่นและพื้นท่ีโดยรอบ 
(กองการศึกษา) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

108,000 เพื่อจ้างเหมาบริการดูแล
สวนหย่อม สนามเด็กเล่น
และพื้นที ่

สวนหย่อมและสนาม
ภายในสถานศึกษาฯ 
 

16 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา
เพื่อใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรยีน
เทศบาลตลาดแค 
(กองการศึกษา) 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

4,316,800 เพื่อสนับสนุนเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียน 
เทศบาลตลาดแค 

ครู และนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล 
ตลาดแค 
(กองกาศึกษา) 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 



๒๐ 
 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

17 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา
เพื่อใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล 
ต าบลตลาด 
(กองการศึกษา) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

253,980 เพื่อสนับสนุนเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล
ตลาดแค 

ครูและนักเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล 
ตลาดแค 
 

18 อุดหนุนอาหารกลางวัน
ให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ภายในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 
(กองการศึกษา) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,573,600 เพื่อให้นักเรียนใน
สถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
ภายในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบได้รับ
ประทาน 

นักเรียนใน
สถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาฯใน
เขตพื้นท่ีรับผดิชอบ 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณตาม 
เทศบัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 โครงการสนับสนุนการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส ์
(กองสวัสดิการฯ) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 6,000 ๑. เพื่อให้ผู้ปุวยเอดสภ์ายใน
เขตเทศ บาลต าบลตลาดแค 
ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพอย่างท่ัวถึงเหมาะสมเป็น 
ธรรมและเป็นไปตาม
ระเบียบ 

จ านวน  
12 ครั้ง /ป ี
 

2 โครงการสร้าง
หลักประกันรายได้ 
แก่ผู้สูงอาย ุ
(กองสวัสดิการฯ) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 5,100,000 ๑. เพื่อให้ผูสู้งอายุภายใน
เขตเทศบาล ต าบลตลาดแค 
ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพอย่างท่ัวถึงเป็นธรรมและ 
เป็นไปตามระเบียบ 
 

จ านวน  
๑๒ ครั้ง/ป ี
 

3 โครงการสนับสนุนการ
เสรมิสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่คน
พิการหรือทุพพลภาพ 
(กองสวัสดิการฯ) 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

1,440,000 เพื่อให้คนพิการภายในเขต
เทศบาล ต าบลตลาดแค 
ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพอย่างท่ัวถึงเหมาะสมเป็น 
ธรรมและเป็นไปตาม
ระเบียบ 

จ านวน 
๑๒ ครั้ง/ป ี
 

4 โครงการถนนคนเดิน 
(กองสวัสดิการฯ) 
 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000 - เพื่อให้ชุมชนในท้องถิ่นมี
ส่วน ร่วมในการสืบทอด
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมซึ่ง
ด ารงไว้ซึ่งความเป็น 
เอกลักษณด์ั้งเดิมของชุมชน  

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล
ตลาดแค 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 



๒๑ 
 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณตาม 
เทศบัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

5 โครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียง 
สู่ชุมชน 
(กองสวัสดิการฯ) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 - เพื่อสนับสนุนและส่งเสรมิ
ให้ ชุมชนร่วมกันบริหาร
จัดการชุมชน สู่ชุมชน
พอเพียง 
- เพื่อสนับสนุนและส่งเสรมิ
การ สร้างงาน สร้างรายได้ 
ลดต้นทุนและปัจจยัการผลติ
ทางการเกษตร 

จ านวน ๑๐ ชุมชน 
 

6 โครงการ ส่งเสรมิ
สุขภาพ ผูสู้งวัย  
สร้างจิตสดใส  
ร่างกายแข็งแรง 
(กองสวัสดิการฯ) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 210,000 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้
ความเข้าใจการเตรยีมความ
พร้อมในการเข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุ /การปรับเปลีย่น
พฤติกรรมในการด าเนินชีวิต 
การชะลอชราในวัยผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบล 
ตลาดแค 
 

 
ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณตาม 
เทศบัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 แข่งขันกีฬาชุมชน
เทศบาลต าบล 
ตลาดแค 
(กองการศึกษา) 

รายได้จัดเก็บเอง 80,000 เพื่อจัดการแข่งขันกีฬา
ชุมชนเทศบาลต าบลตลาด 

จ านวน 1 ครั้ง/ป ี
 

2 สนับสนุนตัวแทน
ชุมชนเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬากับ
หน่วยงานอ่ืน 
(กองการศึกษา) 

รายได้จัดเก็บเอง 20,000 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ตัวแทน ชุมชนเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬากับ  
หน่วยงานอ่ืน 

เด็ก เยาวชน   
และประชาชน 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณตาม 
เทศบัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 โครงการท าความ
สะอาดทางระบายใน
เขตเทศบาลต าบล
ตลาดแค 
(กองสาธารณสุขฯ) 

รายได้จัดเก็บเอง 10,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
ระบายน้ าและปูองกันและ
ลดปัญหาน้ าท่วมขังในเขต
เทศบาลฯ 

จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี
 

2 โครงการคดัแยกขยะ
และก าจดัขยะใน
ครัวเรือน 
(กองสาธารณสุขฯ) 

รายได้จัดเก็บเอง 10,000 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
หลักใน การคัดแยกขยะ
สามารถน ากลับมาใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี
 

 



๒๒ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณตาม 
เทศบัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

3 โครงการก่อสร้างรั้ว
พร้อมประตูรอบพื้นที่
บ่อก าจัดขยะ 
ของเทศบาล 
(กองสาธารณสุขฯ) 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 800,000 เพื่อปูองกัน
บุคคลภายนอกที่อาจจะ
น าขยะมาลักลอบท้ิงหรือ
กระท าการทีไ่ม่เหมาะสม
ซึ่งอาจเกิดอันตรายขึ้นได้ 

มีรั้วรอบขอบชิด 
จ านวน 1 แห่ง 
 

4 โครงการก่อสร้าง
อาคารปฏิบตัิงาน
ประจ าบ่อก าจดัขยะ 
(กองสาธารณสุขฯ) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 500,000 เพื่อเป็นสถานท่ีท างาน
ส าหรับเจ้าหน้าท่ีเข้ามา
ด าเนินการฝังกลบขยะมลู
ฝอยและท างานเอกสาร 

มีอาคารส าหรับ
ปฏิบัติงานประจ าบ่อ
ขยะจ านวน 1 หลัง 
 

5 โครงก่อสรา้งอาคาร
ปฏิบัติงานประจ าบ่อ
บ าบัดน้ าเสีย 
(กองสาธารณสุขฯ) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 400,000 เพื่อเป็นสถานท่ีท างาน
ส าหรับเจ้าหน้าท่ีเข้ามา
ด าเนินการและท างาน
เอกสาร 

จ านวน 1 ครั้ง/ป ี
 

6 โครงการก่อสร้าง
บันไดคอนกรตีลงบ่อ
บ าบัดน้ าเสียเทศบาล
ต าบลตลาดแค 
(กองสาธารณสุขฯ) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 เพื่อให้ประชาชนสามารถ
ลงไปใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน้ าได ้

มีบันไดคอนกรีตลงบ่อ
บ าบัดน้ าเสีย  
จ านวน 1 แห่ง 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 ก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ า  
เพื่อท าประปา  
ทางเข้าวัดตลาดแค 
(กองช่าง) 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000 เพื่อให้สามารถระบายน้ า 
ได้สะดวกและลดปัญหา 
น้ าท่วมขัง 

ชุมชน 
ตลาดแค 
หมู่ ๒ 
 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีต  
ซอยบ้านนายสมศักดิ์  
จิระพัฒนาลักษณ์ ถึงบ้าน 
นางเสง่ียม เกลี้ยงโคกสูง 
ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่ง
เหนือ ม.15 
(กองช่าง) 

รายได้จัดเก็บเอง 120,000 เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนในการคมนาคม 
ที่สะดวก 

ชุมชนตลาดแค
ตะวันออกฝั่ง
เหนือหมู่ 15 
 

3 โครงการต่อเติมอาคารโรงเก็บ
พัสดุเทศบาลต าบลตลาดแค 
(กองช่าง) 

รายได้จัดเก็บเอง 100,000 มีสถานท่ีเพียงพอ 
ในการจัดเก็บพสัด ุ

จ านวน 1 หลัง 
 

4 ปรับปรุงฝารางระบายน้ า 
คสล. ชุมชนโนนพิมานหมู่ ๑๒ 
(กองช่าง) 

รายได้จัดเก็บเอง 120,000 ปูองกันอุบัติเหต ุ ชุมชนโนนพิมาน 
หมู่ ๑๒ 
 

 



๒๓ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

5 ปรับปรุงรางระบายน้ า ถนน
เทศบาลซอย 20/3 ชุมชน
ตลาดแค หมู่ ๒ 

รายได้จัดเก็บเอง 323,000 - เพื่อเป็นการระบายน้ าที่
ท่วมขัง - เพื่อปูองกันการกัด
เซาะถนน 

ชุมชนตลาดแค 
หมู่ 2 

6 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี ถนน
เทศบาลซอย ๔ชุมชนส าโรง
ตะวันออก หมู่ ๑ 
(กองช่าง) 

รายได้จัดเก็บเอง 574,000 - เพื่อเป็นการระบายน้ า 
ที่ท่วมขัง  
- เพื่อปูองกันการกัดเซาะ
ถนน 

ชุมชนส าโรง
ตะวันออก  
หมู่ 1 
 

7 โครงการวางท่อส่งน้ า จากโรง
สูบ -คลองส่งน้ า ถนนเทศบาล
ซอย๖ชุมชนตลาดแค
ตะวันออกฝั่งใต้ หมู่ ๑๕ 
(กองช่าง) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 2,200,000 เพื่อการระบายน้ าเสียใน
ชุมชน ไปสู่การบ าบดั 

ชุมชนตลาดแค
ตะวันออกฝั่งใต ้
หมู่ ๑๕ 
 

8 ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะใน
เขตเทศบาลต าบลตลาดแค 
(กองช่าง) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000 เพื่อประชาชนไดร้ับบริการ
แสง สว่างสาธารณะ ปัองกัน 
อาชญากรรมและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

10 ชุมชนใน
เขตเทศบาล
ต าบล 
ตลาดแค 
 

9 ขยายเขตไฟฟูาแรงดันต่ า
ภายในเขตเทศบาลต าบล
ตลาดแค 
(กองช่าง) 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000 เพื่อประชาชนไดร้ับบริการ
แสงสว่างสาธารณะปัองกัน
อาชญากรรมและทรัพย์สิน
ของประชาชน 
 
 

10 ชุมชน 
ในเขตเทศบาล
ต าบลตลาดแค 

10 ขยายผิวจราจร คสล. หนา้บ่อ
บ าบัดน้ าเสียชุมชนส าโรง
ตะวันออก หมู่ 1 
(กองช่าง) 

รายได้จัดเก็บเอง 120,000 เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่สะดวก 

ชุมชนส าโรง
ตะวันออก  
หมู่ 1 
 

11 ยกระดับถนน คสล. พร้อมวาง
ท่อ คสล. ถนนเทศบาลซอย 
10ชุมชนส าโรงตะวันออก หมู ่
1 
(กองช่าง) 

รายได้จัดเก็บเอง 650,000 เป็นการระบายน้ าและ
ปูองกันน้ าท่วมขัง 

ชุมชนส าโรง
ตะวันออก  
หมู่ 1 
 

12 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน
นายเฉลียว-สะพานตะขบ
ชุมชนตะขบ หมู่ที่ 4  
(กองช่าง) 

รายได้จัดเก็บเอง 350,000 เพื่อให้มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ในการสัญจรไปมาและ
ปูองกันน้ าท่วมขัง 

ชุมชนตะขบ  
หมู่ที่ 4 
 

13 วางท่อระบายน้ า คสล.ถนน
เทศบาลซอย 9/1 ชุมชนโนน
พิมาน หมู่ 12 
(กองช่าง) 

รายได้จัดเก็บเอง 597,000 เพื่อให้การระบายน้ าไหล
สะดวกรวดเร็วไมม่ี 
การท่วมขัง 

ชุมชนโนนพิมาน 
หมู่ 12 
 

 



๒๔ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

14 โครงการถมดินไหล่ทางพร้อม
บ่อพัก บริเวณหน้าร้านค้า
ชุมชนชุมชนตลาดแค
ตะวันออกฝั่งใต้หมู่15  
(กองช่าง) 

รายได้จัดเก็บเอง 65,000 การเดินทางสญัจรของ
ประชาชนในชุมชนรวดเร็ว
ขึ้นและเกิดความปลอดภัย
ในชีวติและทรัพยส์ิน 

ชุมชนตลาดแค
ตะวันออกฝั่งใต้ 
หมู่ 15 
 

 
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ตาม 

เทศบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 ครูพระสอนศีลธรรม 
ในโรงเรียน 
(กองการศึกษา) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000 เพื่อจัดให้มีการอบรมศลิ
ธรรมจริยธรรมและหลักใน
การด ารงชีวิตตามหลัก
พระพุทธศาสนา 

นักเรียนใน
โรงเรียนเทศบาล
ต าบลตลาดแค 

2 จัดงานประเพณสีงกรานต์ 
(กองการศึกษา) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 80,000 เพื่อจัดงานประเพณี
สงกรานตส์ืบสานและรักษา
ประเพณีที่ ดีงามของท้องถิ่น 

จ านวน 1 ครั้ง/ป ี
 

3 จัดงานฉลอง 
วันแห่งชัยชนะ 
ของท้าวสุรนาร ี
(กองการศึกษา) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000 เพื่อเข้าร่วมงานฉลองวัน 
แห่งชัยชนะของ 
ท้าวสุรนาร ี
 

1 ครั้ง/ป ี
(กองการศึกษา) 

4 จัดงานวันลอยกระทง 
(กองการศึกษา) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 150,000 เพื่อจัดงานประเพณลีอย
กระทงสืบสานรักษา
ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น 

จ านวน 1 ครั้ง/ป ี
 

5 โครงการเทดิทูนสถาบันและ
งานรัฐพิธี 
(ส านักปลัดฯ) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000 เพื่อแสดงความจงรักภักดตี่อ 
สถาบันพระมหาษัตริย ์

ผู้บริหารเจ้าหน้าท่ี
ประชาชน 
 

6 โครงการเทศบาลรักษาศิล5 
(สวดมนต์ทุกวันพระ) 
(ส านักปลัดฯ) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 5,000 เพื่อส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร 
พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล
ต าบลตลาดแค 

ร้อยละ 50ของ
ผู้บริหารพนักงาน
และลูกจ้าง
เทศบาลต าบล
ตลาดแค 

7 โครงการจดังานเฉลมิพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหามหา
ราชินี 
(ส านักปลัดฯ) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000 เพื่อเทิดพระเกยีรติสมเด็จ
พระ นางเจ้าสริิกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 

จ านวน1 ครั้ง/ปี 
 

8 โครงการจดังานเฉลมิพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัวฯ 
(ส านักปลัดฯ) 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 เพื่อเทิดพระเกยีรติ 
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 

จ านวน1 ครั้ง/ปี 
 

 



๒๕ 
 

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณตาม 
เทศบัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 โครงการปูองกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนน
ช่วงเทศกาล (ปีใหม่,
สงกรานต,์เข้าพรรษา
ลอยกระทงและ
เทศกาลต่างๆ) 
(ส านักปลัดฯ) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 60,000 - เพื่อลดอุบัติเหตุ  
- เพื่อบริการประชาชน 
ผู้ใช้รถใช้ถนน 

อย่างน้อย 
๔ ครั้ง/ป ี
 

2 โครงการติดตั้ง/จัดท า
อุปกรณ์เกี่ยวข้องกับ
การจราจร 
(ส านักปลัดฯ) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000 - เพื่อลดอุบัติเหตุ  
- เพื่อบริการประชาชน 
ผู้ใช้รถใช้ถนน 

จ านวน๒ 
กิจกรรม 
 

 
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณตาม 
เทศบัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

3 โครงการฝึกอบรมและ
ซักซ้อมแผนปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย 
(ส านักปลัดฯ) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000 เพื่อเตรียมความพร้อมการ
ช่วย เหลือเมื่อเกดิเหตุ 
สาธารณภัย 

จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี
 

4 โครงการรณรงค์แก้ไข
ปัญหายาเสพตดิตาม
นโยบายของรัฐบาล 
(ส านักปลัดฯ) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000 เพื่อให้ครอบครัวมีความ
ผูกพัน ความรัก ความ
อบอุ่น เป็นเกราะ ปูองกัน
ยาเสพตดิ 

จ านวน 1 ครั้ง/ป ี
 

5 โครงการปณิธานความ
ดีปีมหามงคล 
(ส านักปลัดฯ) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000 เพื่อเสรมิสร้างคุณธรรมใน
สังคม 

จ านวน 10 ชุมชน 
 

6 โครงการปกปูอง
สถาบันส าคญัของชาติ 
(ส านักปลัดฯ) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000 เพื่อเพ่ิมความสามัคคีและ
ลดความ ขดัแย้งของคนใน
ชาติ 

จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี
 

7 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานเพื่อปูองกัน
และแก้ไขปญัหายา
เสพติดตามนโยบาย
ของรัฐบาล 
(ส านักปลัดฯ) 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000 เพื่อให้การปูองกันยาเสพ
ติดมีประสิทธิภาพ 

จ านวน  1 ครั้ง 
 

 
 
 
 



๒๖ 
 

 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

เทศบาลต าบลตลาดแค มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 78 โครงการ 
จ านวนเงิน  9,700,990 บาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน  18  โครงการ       
จ านวนเงิน  7,753,060 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร ์
 

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญตัิ (บาท) 

งบประมาณ      
ที่เบิกจ่าย (บาท) 

๑. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคณุภาพ 9 242,000 102,510 
๒. ยุทธศาสตรด์้านสาธารณสุข 31 240,000 230,875 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 6 2,177,200 1,087,221.20 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 29 6,941,790 6,268,990 
๕. ยุทธศาสตรด์้านการเกษตร - - - 

๖. ยุทธศาสตรด์้านการกีฬาและนนัทนาการ - - - 
๗. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

- - - 

๘. ยุทธศาสตรด์้านโครงสร้างพื้นฐาน - - - 
๙. ยุทธศาสตรด์้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 1 30,000 30,000 
๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 2 70,000 33,465 

รวม 78 9,700,990 7,753,060 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๒๗ 
 

 
รายละเอียดโครงการที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1เทศบาลต าบลตลาดแค 
ที่ด าเนินการเบิกจ่าย 

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

วงเงิน 
ตามสัญญา 

เลขฎกีาหรือ 
วันลงนามในสัญญา 

1 โครงการจดังาน 
วันเทศบาล 
(ส านักปลัดฯ) 

รายได้จัดเก็บเอง 5,000 776 ฎ.649/61 
ฎ.650/61 

2 จัดซื้อโตะ๊คอมพิวเตอร์ 
จ านวน 12 ชุด 
(ส านักปลัดฯ) 

รายได้จัดเก็บเอง 8,000 7,800 ฎ.776/61 
 

3 โครงการจดัท าสื่อเผยแพร่
ผลงานของเทศบาล 
(กองวิชาการฯ) 

รายได้จัดเก็บเอง 10,000 6,000 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ฎ.1/61 

4 จัดซื้อตู้เหล็ก มอก. 
ขนาด 2 บาน เปิด 
(กองวิชาการฯ) 

รายได้จัดเก็บเอง 4,000  3,900 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ฎ.72/61 

5 จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด
เหล็ก2 บานเปิด มอก. 
(กองวิชาการฯ) 

รายได้จัดเก็บเอง 9,000 6,150 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ฎ.72/61 

6 โครงการจ้างเหมาบุคคล
บุคลากรเพื่อจัดระบบ
เอกสารของกองคลัง 
(กองคลัง) 

รายได้จัดเก็บเอง 108,000 18,000 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

      ฎ.69 /61 
      ฎ.157/61 

7 โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 
ช่วงเทศกาล   
(ปีใหม่,สงกรานต,์ 
เข้าพรรษา,ลอยกระทง
และเทศกาลต่าง ๆ) 
(ส านักปลัดฯ) 

รายได้จัดเก็บเอง 60,000 40,445 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ฎ.280/61 
ฎ.287/61 
ฎ.288/61 
ฎ.289/61 
ฎ.608/61 
ฎ.609/61 
ฎ.610/61 
ฎ.626/61 

8 โครงการฝึกอบรมและ
ซักซ้อมแผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
(ส านักปลัดฯ) 

รายได้จัดเก็บเอง 20,000 19,440 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

     ฎ.982/61 
     ฎ.1026/61 
     ฎ.1033/61 
     ฎ.1034/61 
     ฎ.1035/61 

9 โครงการจ้างเหมาแรงงาน
ปฏิบัติงาน 
ของกองช่าง 
(กองช่าง) 

รายได้จัดเก็บเอง 18,000 18,000 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 

     ฎ.3 /61    
     ฎ.5/61    

 

 



๒๘ 
 

 ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ วงเงินตามสัญญา 

เลขฎกีาหรือ 
วันลงนาม 
ในสัญญา 

1 โครงการสัตว์ปลอดโรค   
คนปลอดภยั  จากโรคพิษ
สุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน 
ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  
เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี             
(กองสาธารณสุขฯ) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
ด้านสาธารณสุขฯ 

40,000 30,785 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

 

      ฎ.118/61 
      ฎ.438 /61 
      ฎ.439/61 
      ฎ.439/61 

2 โครงการส่งเสริมโภชนาการ 
และสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก ของสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดา หมู่ที่ 1  
บ้านส าโรง (ชุมชนส าโรง
ตะวันตก) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
ด้านสาธารณสุขฯ 

8,000 8,000 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ฎ.849/61 
 

3 โครงการรณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนย์เพื่อน
ใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณ
วดี หมู่ที่ ๑ บ้านส าโรง 
(ชุมชนส าโรงตะวันตก) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
ด้านสาธารณสุขฯ 

6,000 6,000 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ฎ.850/61 
 

4 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค์  
หมู่ที่  ๑ บ้านส าโรง  
(ชุมชนส าโรงตะวันตก) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
ด้านสาธารณสุขฯ 

6,000 6,000 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ฎ.851/61 
 

5 โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา หมู่ที่ ๑  
บ้านส าโรง (ชุมชน
ตะวันออก) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
ด้านสาธารณสุขฯ 

8,000 8,000 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ฎ.852/61 
 

6 โครงการรณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนย์เพื่อน
ใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา  สริิวัฒนา
พรรณวดี หมู่ที่ ๑  

เงินอุดหนุนทั่วไป 
ด้านสาธารณสุขฯ 

6,000 6,000 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ฎ.853/61 
 



๒๙ 
 

บ้านส าโรง  
(ชุมชนตะวันออก) 
 

 
 ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ วงเงินตามสัญญา 

เลขฎกีาหรือ 
วันลงนาม 
ในสัญญา 

7 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ หมู่ที่ ๑  
บ้านส าโรง (ชุมชนตะวันออก) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
ด้านสาธารณสุขฯ 

6,000 6,000 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ฎ.854/61 
 

8 โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๒  
บ้านตลาดแค (ชุมชนตลาดแค) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
ด้านสาธารณสุขฯ 

8,000 8,000 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ฎ.855/61 
 

9 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯสยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที่ ๒  
บ้านตลาดแค (ชุมชนตลาดแค) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
ด้านสาธารณสุขฯ 

6,000 6,000 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ฎ.856/61 
 

10 โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหา
ยาเสพตดิ To be number 
one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริ
วัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๒  
บ้านตลาดแค (ชุมชนตลาดแค) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
ด้านสาธารณสุขฯ 

6,000 6,000 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ฎ.857/61 
 

11 โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๒ 
บ้านตลาดแค (ชุมชนชาววัง) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
ด้านสาธารณสุขฯ 

8,000 8,000 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ฎ.858/61 
 

12 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯสยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที่ ๒ บ้าน
ตลาดแค  (ชุมชนชาววัง) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
ด้านสาธารณสุขฯ 

6,000 6,000 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ฎ.859/61 
 

13 โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหา
ยาเสพตดิ To be number 
one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน

เงินอุดหนุนทั่วไป 
ด้านสาธารณสุขฯ 

6,000 6,000 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ฎ.860/61 
 



๓๐ 
 

ชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริ
วัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๒ บ้าน
ตลาดแค  (ชุมชนชาววัง) 
 
 
 
 
 

 ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

เลขฎกีาหรือ 
วันลงนาม 
ในสัญญา 

14 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่าต้านภัยมะเร็ง
เต้านม หมู่ที่ ๔ บ้านตะขบ 
(ชุมชนตะขบ) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
ด้านสาธารณสุขฯ 

6,000 6,000 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ฎ.861/61 
 

15 โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหา
ยาเสพตดิ To be number 
one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริ
วัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๔  
บ้านตะขบ  (ชุมชนตะขบ) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
ด้านสาธารณสุขฯ 

6,000 6,000 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ฎ.862/61 
 

16 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯสยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที่ ๔  
บ้านตะขบ  (ชุมชนตะขบ) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
ด้านสาธารณสุขฯ 

8,000 8,000 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ฎ.863/61 
 

17 โครงการช่วยลดการติดเอดส์
จากแม่สูลู่ก สภากาชาดไทย 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวดี พระวรราชา   ทินัดดา
มาตุ หมู่ที่ ๑๑ บ้านสระแทด 
(ชุมชนสระแทด) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
ด้านสาธารณสุขฯ 

6,000 6,000 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ฎ.864/61 
 

18 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลยัลักษณ์ อัครราช
กุมารี     หมู่ที่ ๑๑  
บ้านสระแทด  (ชุมชนสระแทด)   

เงินอุดหนุนทั่วไป 
ด้านสาธารณสุขฯ 

6,000 6,000 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ฎ.865/61 
 

19 โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหา เงินอุดหนุนทั่วไป 8,000 8,000 ฎ.866/61 



๓๑ 
 

ยาเสพตดิ To be number 
one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรตัน 
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 
หมู่ที่ ๑๑ บ้านสระแทด   
(ชุมชนสระแทด) 

ด้านสาธารณสุขฯ ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

 

20 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
หมู่ที่ ๑๒ บ้านสามแยกตลาดแค 
(ชุมชนโนนพิมาน) 
 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
ด้านสาธารณสุขฯ 

6,000 6,000 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ฎ.867/61 
 

 ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ วงเงินตามสัญญา 

เลขฎกีาหรือ 
วันลงนาม 
ในสัญญา 

21 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค์  หมู่ที่ 
๑๒ บ้านสามแยกตลาดแค 
(ชุมชนโนนพิมาน) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
ด้านสาธารณสุขฯ 

6,000 6,000 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ฎ.868/61 
 

22 โครงการควบคมุโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที่ ๑๒  
บ้านสามแยกตลาดแค  
(ชุมชนโนนพิมาน) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
ด้านสาธารณสุขฯ 

8,000 8,000 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ฎ.869/61 
 

23 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 
๑๒บ้านสามแยกตลาดแค  
(ชุมชนโนนหนามแดง) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
ด้านสาธารณสุขฯ 

6,000 6,000 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ฎ.870/61 
 

24 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค์  หมู่ที่ 
๑๒ บ้านสามแยกตลาดแค 
(ชุมชนโนนหนามแดง) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
ด้านสาธารณสุขฯ 

6,000 6,000 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ฎ.871/61 
 

25 โครงการการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
ด้านสาธารณสุขฯ 

8,000 8,000 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ฎ.872/61 
 



๓๒ 
 

 

สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 
๑๒ บ้านสามแยกตลาดแค 
(ชุมชนโนนหนามแดง) 

26 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที่ ๑๕ บ้าน
ตลาดแคตะวันออก (ชุมชน
ตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนือ) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
ด้านสาธารณสุขฯ 

8,000 8,000 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ฎ.873/61 
 

27 โครงการรณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนย์เพื่อน
ใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณ
วดี หมู่ที่ ๑๕ บ้านตลาดแค
ตะวันออก (ชุมชนตลาดแค
ตะวันออกฝั่งเหนือ) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
ด้านสาธารณสุขฯ 

6,000 6,000 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ฎ.874/61 
 

 ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ วงเงินตามสัญญา 

เลขฎกีาหรือ 
วันลงนาม 
ในสัญญา 

28 โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที่ ๑๕ บ้าน
ตลาดแคตะวันออก (ชุมชน
ตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนือ)   

เงินอุดหนุนทั่วไป 
ด้านสาธารณสุขฯ 

6,000 6,000 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ฎ.875/61 
 

29 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที่ ๑๕ บ้าน
ตลาดแคตะวันออก (ชุมชน
ตลาดแคตะวันออกฝั่งใต้) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
ด้านสาธารณสุขฯ 

8,000 8,000 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ฎ.876/61 
 

30 โครงการรณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ To be 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
ด้านสาธารณสุขฯ 

6,000 6,000 
ด าเนินการ 

ฎ.877/61 
 



๓๓ 
 

 

number one (ศูนย์เพื่อน
ใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณ
วดี หมู่ที่ ๑๕ บ้านตลาดแค
ตะวันออก (ชุมชนตลาดแค
ตะวันออกฝั่งใต้)   

แล้วเสร็จ 

31 โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที่ ๑๕ บ้าน
ตลาดแคตะวันออก  (ชุมชน
ตลาดแคตะวันออกฝั่งใต้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
ด้านสาธารณสุขฯ 

6,000 6,000 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ฎ.878/61 
 

 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ วงเงินตามสัญญา 

เลขฎกีาหรือ 
วันลงนาม 
ในสัญญา 

1 จัดซื้ออาหารเสริม (นม)
ให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลฯและ
สถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 
ภายในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 
(กองการศึกษา) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,529,200 265,483.20 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ฎ.118/61 
ฎ.438 /61 
ฎ.439/61 

2 โครงการจ้างเหมาปฏิบัติงาน
สอนคอมพิวเตอร์ของ
สถานศึกษาในสังกัด 
(กองการศึกษา) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 180,000 180,000 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ฎ.12 /61 
ฎ.77 /61 
ฎ.168/61 
ฎ.265 /61 
ฎ.350 /61 
ฎ.476/61 

4 โครงการจ้างเหมาปฏิบัติการ
สอนดนตรีของสถานศึกษา

เงินอุดหนุนทั่วไป 180,000 180,000 
ด าเนินการ 

ฎ.13 /61 
ฎ.78 /61 



๓๔ 
 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ วงเงินตามสัญญา 

เลขฎกีาหรือ 
วันลงนาม 
ในสัญญา 

1 โครงการถนนคนเดิน 
(กองสวัสดิการสังคม) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 12,000 
1,250 

20,000 
10,500 
3,290 
2,160 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ฎ.422/61  
ฎ.462 /61 
ฎ.463 /61 
ฎ.464 /61 
ฎ.466 /61 
ฎ.467 /61 

 
2 โครงการ 

สร้างหลักประกัน
รายได้แก่ผูสู้งอาย ุ
(กองสวัสดิการสังคม) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 5,100,000 394,400 
7,700 

383,900 
14,700 

381,100 
15,900 

377,100 

ฎ.23 /61 
ฎ.3 /61 

ฎ.86 /61 
ฎ.58 /61 

ฎ.194 /61 
ฎ.154 /61 
ฎ.291 /61 

ในสังกัด 
(กองการศึกษา) 

แล้วเสร็จ ฎ.167/61 
ฎ.264 /61 
ฎ.351 /61 
ฎ.473/61 

5 โครงการจ้างเหมาบริการ
บรรณารักษ์ประจ าห้องสมุด
ในสถานศึกษา 
(กองการศึกษา) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 180,000 180,000 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ฎ.80/61 
ฎ.169 /61 
ฎ.266/61 
ฎ.352 /61 
ฎ.475 /61 
ฎ.475/61 

6 โครงการจ้างเหมาบริการ
ดูแลสวนหย่อมสนามเด็ก
เล่นและพื้นท่ีโดยรอบ 
(กองการศึกษา) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 108,000 101,738 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ฎ.11/61 
ฎ.76 /61 
ฎ.166/61 
ฎ.263 /61 
ฎ.353 /61 
ฎ.473/61 

 
 
 



๓๕ 
 

17,800 
17,800 

375,000 
19,100 

370,900 
19,700 

368,500 
20,300 

367,200 
21,600 

365,900 
20,800 

362,300 
20,800 

362,300 
20,800 

345,100 
15,700 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 
 
 

ฎ.253 /61 
ฎ.326 /61 
ฎ.383/61 
ฎ.425 /61 
ฎ.477 /61 
ฎ.526 /61 
ฎ.556 /61 
ฎ.603 /61 
ฎ.651 /61 
ฎ.694 /61 
ฎ.723 /61 
ฎ.785 /61 
ฎ.817 /61 
ฎ.895 /61 
ฎ.915/61 
ฎ.959 /61 

ฎ.1009 /61 
ฎ.1011 /61 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ วงเงินตามสัญญา 

เลขฎกีาหรือ 
วันลงนาม 
ในสัญญา 

3 โครงการสนับสนุนการ
เสรมิสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่คน
พิการหรือทุพพลภาพ 
(กองสวัสดิการสังคม) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,440,000 94,400 
800 

91,200 
2,400 

92,800 
3,200 

93,600 
3,200 
3,200 

94,400 
3,200 

93,600 
3,200 

95,200 

ฎ.24 /61    
ฎ.4 /61 

ฎ.87 /61 
ฎ.59 /61 

ฎ.195 /61 
ฎ.155 /61 
ฎ.292 /61  
ฎ.254 /61 
ฎ.327 /61 
ฎ.384/61 
ฎ.426 /61 
ฎ.478 /61 
ฎ.527 /61 
ฎ.557 /61 



๓๖ 
 

3,200 
96,800 
3,200 

100,000 
4,000 

96,800 
4,000 

74,400 
23,200 
4,000 

97,600 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ฎ.604 /61 
ฎ.652 /61 
ฎ.695 /61 
ฎ.724 /61 
ฎ.786 /61 
ฎ.818 /61 
ฎ.896 /61 
ฎ.916 /61 
ฎ.917 /61 
ฎ.960 /61 

ฎ.1010 /61 
 

4 - จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โนต้บุ้ค 
ส าหรับส านักงาน 
(กองสวัสดิการสังคม) 

เงินอุดหนุน 
แบบมี

วัตถุประสงค์ 

16,000 16,000 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ฎ.1087 /61 
 

5 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรส์ าหรับ 
งานส านักงาน  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 น้ิว) 
(กองสวัสดิการสังคม) 

เงินอุดหนุน 
แบบมี

วัตถุประสงค์ 
 
 

16,000 16,000 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ฎ.1087 /61 
 

6 จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวด า  
(18 หน้า/นาที) 
(กองสวัสดิการสังคม) 

เงินอุดหนุน 
แบบมี

วัตถุประสงค์ 
 

33,000 33,000 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ฎ.1087 /61 
 

 

ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ วงเงินตามสัญญา 

เลขฎกีาหรือ 
วันลงนาม 
ในสัญญา 

7 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา  
ขนาด 800 VA 
(กองสวัสดิการสังคม) 

เงินอุดหนุน 
แบบมี

วัตถุประสงค์ 

2,800 2,800 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ฎ.1087 /61 
 

8 จัดซื้อเครื่องมลัตมิีเดยี
โปรเจคเตอร์  
ระดับXGA  
ขนาด 4000 
ANSI Lumens 
(กองสวัสดิการสังคม) 

เงินอุดหนุน 
แบบมี

วัตถุประสงค์ 
 
 

37,5 00 37,500 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ฎ.1088 /61 
 

9 จัดซื้อจอรับภาพชนิด
มอเตอรไ์ฟฟูา ขนาดเส้น
ทแยงมุม 200 นิ้ว 
(กองสวัสดิการสังคม) 

เงินอุดหนุน 
แบบมี

วัตถุประสงค์ 
 

37,000 37,000 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ฎ.1088 /61 
 



๓๗ 
 

 
 

10 จัดซื้อพัดลมติดผนัง  
ขนาด 18 น้ิว 
(กองสวัสดิการสังคม) 

เงินอุดหนุน 
แบบมี

วัตถุประสงค์ 

15,200 15,200 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ฎ.1089 /61 
 

11 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  
ขนาด 24,000 BTU 
(กองสวัสดิการสังคม) 

เงินอุดหนุน 
แบบมี

วัตถุประสงค์ 

128,800 128,800 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ฎ.1089 /61 
 

12 จัดซื้อชุดเครื่องเสียง 
ประกอบด้วย 
๑.เพาเวอร์มิกซ ์
จ านวน 1 เครื่อง 
๒.ไมค์ลอยแบบถือ/ 
เกาะหนีบ ระบบ UHF  
จ านวน 1 ชุด 
๓.ตู้ล าโพง จ านวน 4 ใบ 
๔.ไมค์โครโฟนสาย 
จ านวน 1 ตัว 
๕.สายล าโพงชุด  
15 เมตร + 10 เมตร 
จ านวน  4 ชุด 
๖.ขาตั้งตูล้ าโพง 
(กองสวัสดิการสังคม) 

เงินอุดหนุน 
แบบมี

วัตถุประสงค์ 
 
 

39,590 39,590 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ฎ.1086 /61 
 

13 จัดซื้อโตะ๊ท างาน   
ขนาด  5  ฟุต 
(กองสวัสดิการสังคม) 

เงินอุดหนุน 
แบบมี

วัตถุประสงค์ 

13,000 13,000 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ฎ.1084 /61 
 

14 จัดซื้อเก้าอ้ีล้อเลื่อน 
มีพนักพิง 
(กองสวัสดิการสังคม) 

เงินอุดหนุน 
แบบมี

วัตถุประสงค์ 

7,000 7,000 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ฎ.1084 /61 
 

ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ วงเงินตามสัญญา 

เลขฎกีาหรือ 
วันลงนาม 
ในสัญญา 

15 จัดซื้อโตะ๊อ่านหนังสือ 
ขนาดกว้าง 75 ซม. 
ยาว 150 ซม. สูง 75 
ซม. พร้อมเก้าอี้ 4 ตัว 
(กองสวัสดิการสังคม) 

เงินอุดหนุน 
แบบมีวัตถุประสงค ์
 
 

10,000 10,000 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ฎ.1084 /61 
 

16 จัดซื้อดัมเบล 
น้ าหนัก  1  kg 
(กองสวัสดิการสังคม) 

เงินอุดหนุน 
แบบมีวัตถุประสงค ์

3,000 3,000 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ฎ.1083 /61 
 

17 จัดซื้อลูกเปตอง 
(กองสวัสดิการสังคม) 

เงินอุดหนุน 
แบบมีวัตถุประสงค ์

2,000 2,000 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ฎ.1083 /61 
 

18 จัดซื้อกลองทอม 
(กองสวัสดิการสังคม) 

เงินอุดหนุน 
แบบมีวัตถุประสงค ์

6,000 6,000 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ฎ.1082 /61 
 

19 จัดซื้อฉ่ิงเล็ก เงินอุดหนุน 400 400 ฎ.1082 /61 



๓๘ 
 

(กองสวัสดิการสังคม) แบบมีวัตถุประสงค ์ ด าเนินการแล้วเสร็จ  
20 จัดซื้อฉ่ิงกลาง 

(กองสวัสดิการสังคม) 
เงินอุดหนุน 

แบบมีวัตถุประสงค ์
250 250 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ฎ.1082 /61 

 
21 จัดซื้อกรับคูเ่ล็ก 

(กองสวัสดิการสังคม) 
เงินอุดหนุน 

แบบมีวัตถุประสงค ์
760 760 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ฎ.1082 /61 

 
22 จัดซื้อฉาบ 5” 

(กองสวัสดิการสังคม) 
เงินอุดหนุน 

แบบมีวัตถุประสงค ์
500 500 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ฎ.1082 /61 

 
23 จัดซื้อแทมโบริน 

(กองสวัสดิการสังคม) 
เงินอุดหนุน 

แบบมีวัตถุประสงค ์
760 760 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ฎ.1082 /61 

 
24 จัดซื้อโดมิโน ่

(กองสวัสดิการสังคม) 
เงินอุดหนุน 

แบบมีวัตถุประสงค ์
950 950 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ฎ.1083 /61 

 
25 จัดซื้อหมากรุกไทย 

(กองสวัสดิการสังคม) 
เงินอุดหนุน 

แบบมีวัตถุประสงค ์
760 760 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ฎ.1083 /61 

 
26 จัดซื้อหมากฮอส 

(กองสวัสดิการสังคม) 
เงินอุดหนุน 

แบบมีวัตถุประสงค ์
1,520 1,520 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ฎ.1083 /61 

 
27 จัดซื้อตู้วางหนังสือ 

(กองสวัสดิการสังคม) 
เงินอุดหนุน 

แบบมีวัตถุประสงค ์
12,000 12,000 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ฎ.1084 /61 

 
28 จัดซื้อโตะ๊คอมพิวเตอร์ 

(กองสวัสดิการสังคม) 
เงินอุดหนุน 

แบบมีวัตถุประสงค ์
1,000 1,000 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ฎ.1084 /61 

 
29 จัดซื้อม่านผ้าใบ  

ขนาดกว้าง 4 เมตร x 
สูง 3 เมตร 
(กองสวัสดิการสังคม) 
 
 
 

เงินอุดหนุน 
แบบมีวัตถุประสงค ์

3,500 3,500 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ฎ.1085 /61 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ วงเงินตามสัญญา 

เลขฎกีาหรือ 
วันลงนามในสัญญา 

1 โครงการเทดิทูน
สถาบันและงานรัฐพิธ ี
(ส านักปลัดฯ) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000 
โอนเพิ่ม  

10,000 บาท 

30,000 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ฎ.84 /61 
ฎ.85 /61 
ฎ.199/61 
ฎ.200 /61 
ฎ.201 /61 
ฎ.202/61 

 

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ วงเงินตามสัญญา 

เลขฎกีาหรือวันลงนามใน
สัญญา 

1 โครงการปูองกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนน

เงินอุดหนุนทั่วไป 60,000 28,965 
อยู่ระหว่าง

ฎ.280 /61 
ฎ.287 /61 



๓๙ 
 

ช่วงเทศกาล(ปีใหม่,
สงกรานต,์เข้าพรรษา
ลอยกระทงและ
เทศกาลต่างๆ) 
(ส านักปลัดฯ) 

ด าเนินการ 
เบิกจ่ายตาม
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

ฎ.288/61 
ฎ.289 /61 

 

2 โครงการรณรงค์แก้ไข
ปัญหายาเสพตดิตาม
นโยบายของรัฐบาล 
(ส านักปลัดฯ) 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000 4,500 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ฎ.161 /61 

 
ช.  ผลการด าเนินงานอ่ืนๆ 

เทศบาลต าบลตลาดแค ได้ด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)  ในเขตพ้ืนที่ได้รับความร่วมมือ 
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ จนโครงการต่างๆ ประสบ
ความส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง  โดยมีผลการด าเนินงาน
ที่ส าคัญ  ดังนี ้

โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ 

 

 

 

 

 
 

พิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจ 

 
 

 

 

 
พิธีวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช วันท่ี  23 ตุลาคม 2560 

 

 

 

 

 



๔๐ 
 

 
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร 

0 
 

 

 

 

 

 

โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

 
 

 

 

 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

 

 

 

 

 

ปีใหม่สร้างสายสัมพันธ์ผูกพันกลมเกลียว 

 

 

 

 

 

จิตอาสาร่วมกันบ าเพญ็ประโยชน์ 

 

 

 

 

 



๔๑ 
 

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 

 

 

 

 

 

 

โครงการสนับสนุนการเสริมสรา้งสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ 
 

 

 

 

 
พิธีบวงสรวงสักการะท้าวสุรนารี นางสาวบุญเหลือ และวีรชนทุ่งสัมฤทธิ์ 

และพิธีจุดคบไฟและส่งมอบคบไฟ ณ บริเวณอนุสรณส์ถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิ  
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพตดิในเด็กนักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย) 
 

 

 

 

 

 

กิจกรรมวันแห่งความส าเร็จ โรงเรยีนเทศบาลตลาดแค ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 
 

 



๔๒ 
 

 

 

โครงการถนนคนเดิน 

 
 

 

โครงการถนนคนเดิน(ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้  หากประชาชนหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัย หรือมีความประสงค์จะเสนอ
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการบริหารงานของเทศบาลต าบลตลาดแค สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล
เพ่ิมเติมได้ที่เทศบาลต าบลตลาดแคหรือแจ้งผ่านผู้บริหารเทศบาลต าบลตลาดแคทราบ เพื่อจะได้พิจารณา
ด าเนินการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีใน
ระยะเวลาต่อไป 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ   ณ   วันที่          ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61 
 

(นายชัยรัตน์  กิตติหิรัญวัฒน์) 
นายกเทศมนตรีต าบลตลาดแค 

 
 
 
 



๔๓ 
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