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๑ 

 

ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลตลาดแค  
(นายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์) ต่อ สภาเทศบาลต าบลตลาดแค  

วันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลตลาดแค 

เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลตลาดแค ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาดแค ผู้ทรงเกียรต ิ   
         ทุกท่าน 
 ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีของเทศบาลต าบลตลาดแค พร้อมกันในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา 
และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศผลการเลือกตั้งทั้งในส่วนของสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 
พร้อมกันตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ไปแล้วนั้น วันนี้ประธานสภาเทศบาลฯ ได้ก าหนดให้กระผมได้แถลง
นโยบายต่อสภาเทศบาลก่อนเข้ารับหน้าที่นายกเทศมนตรี อันเป็นการปฏิบัติตามมาตรา ๔๘ ทศแห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ซึ่งได้แก้ไขเพ่ิมเติมตามพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖ กระผมขอเรียนว่าการ
ที่กระผมได้รับเลือกจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบลตลาดแค ให้เป็นนายกเทศมนตรีในครั้งนี้ ถือว่าเป็นโอกาสที่
กระผมจะได้สานต่อนโยบายและแนวทางที่กระผมได้คิดริเริ่ม และด าเนินการไปแล้วเมื่อครั้งที่กระผมด ารงต าแหน่ง
นายกเทศมนตรี ในวาระของสภาเทศบาลชุดที่แล้ว ซึ่งเป็นโอกาสที่จะด าเนินงานโครงการต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนได้ออย่างต่อเนื่อง กระผมได้ก าหนดกรอบวิสัยทัศน์ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลตลาดแค ดังนี้ 
“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง การศึกษาก้าวไกลสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สร้างสรรค์ประชาธิปไตย” ให้แก่พ่ีน้องชาวตลาดแคต่อไป โดยมียุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑. การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ จะด าเนินการ 
   ๑) จัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบายและบริหารงานอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ทั้งระดับจังหวัด ท้องถิ่น และภาคประชาชน 
   ๒) ประสานสามพ่ีน้องท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต.) และร่วมมือกับราชการส่วนภูมิภาค 
   ๓) ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน ตามหลักบริหารจัดการที่ดี เช่น  
  ๓.๑ จัดซื้อรถตรวจการณ์ เพ่ือบริการและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน
และจัดซื้อรถยนต์ให้กองต่างๆ ใช้ในราชการ ตามปริมาณงานและความจ าเป็น 
  ๓.๒ จัดซื้อ จัดหา เครื่องกลหนัก รถเครน รถกระเช้า และรถบรรทุกเพ่ือการเกษตร เพ่ือใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาสภาพพ้ืนที่และใช้ในกิจการสาธารณสุข 
  ๓.๓ จัดซื้อ จัดหา เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ครอบคลุมทุกด้าน 
ทั้งด้านปูองกันอัคคีภัย อุทกภัย และสาธารณภัยอ่ืนๆ ให้ครบถ้วน เช่น วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์ดับเพลิง  
  ๓.๔ จัดซื้อ จัดหา ที่ดินเพ่ือก่อสร้างอาคารส านักงานให้มีพ้ืนที่ที่เพียงพอ เพ่ือประสิทธิภาพในการ
บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น และจัดซื้อ จัดหา ที่ดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบ าบัดน้ าเสียและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
  ๓.๕ ก่อสร้างอาคารส านักงานตามโครงสร้างกรอบอัตราก าลังพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลต าบล
ตลาดแค 
  ๓.๖ อบรมเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจและใช้ศักยภาพของตนเองให้เต็มที่ตามแนวทางการปฏิบัติราชการ
แนวใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยจัดฝึกอบรม/สัมมนา/อบรมเชิงปฏิบัติการและประเมินผลแล้ววาง
กรอบแนวทางและนโยบายในการปรับปรุงการพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  ๓.๗ เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ตัวแทนชุมชน และประชาชน ในการที่จะเข้าร่วม
ประชาคมอาเซียน 
   ๔)  ส่งเสริมการกระจายอ านาจถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๕)  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 
/๖)  จัดระบบ... 



 

๒ 

 

๖)  จัดระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นรากฐานการวางแผน  
   ๗)  การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และติดตามการท างานของ
องค์กรตนเอง 

๒. การพัฒนาด้านสาธารณสุข จะด าเนินการ 
 ๑) พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานทั่วถึงและครบวงจร ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่าง
ครอบคลุม เป็นธรรม เกิดความพึงพอใจ 
  ๑.๑ ส่งเสริมสนับสนุน ชมรม สมาคมกีฬาในเขตเทศบาลเพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกายเป็นประจ า 
  ๑.๒ ส่งเสริมสถานที่เพ่ือนันทนาการและออกก าลังกาย สนามกีฬา และนันทนาการชุมชน โดย
จัดหาสถานที่เพ่ือสร้างสวนสาธารณะส าหรับพักผ่อน สนามเด็กเล่น อุปกรณ์เด็กเล่น 
  ๑.๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข โดยส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) ให้ท างานอย่างมีคุณภาพและมีขวัญก าลังใจที่ดี 
  ๑.๔ ส่งเสริมการศึกษาดูงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขมูลฐาน ให้น าวิชาความรู้มาใช้เพ่ือ
บริการประชาชนได้อย่างครอบคลุม 
  ๑.๕ ส่งเสริมให้เด็กมีสนามกีฬาสากล เช่น สนามกอล์ฟ สนามเทนนิส 
 ๒) ด าเนินการกระจายอ านาจด้านสาธารณสุขโดยครอบคลุมทั้งวัสดุ ครุภัณฑ์ ก าลังคน งบประมาณก าหนด
แผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจฯ พ.ศ.๒๕๔๒ 
 ๓) พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) โดยพัฒนามาตรฐานศูนย์แจ้งเหตุและจัดให้มีหน่วยรับส่งผู้ปุวย 
สามารถประสานการท างานกับหน่วยบริการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔) การจัดระบบสุขภาพภาคประชาชน ให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ทั้งผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรี กลุ่ม
เยาวชน วัยท างาน และวัยสูงอายุ 

๓. การพัฒนาด้านการศึกษา จะด าเนินการ 
 ๑) ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งระดับก่อน                    
วัยเรียน ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดย 
  ๑.๑ จัดหาอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ส าหรับโรงเรียนเทศบาลตลาดแค และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลตลาดแค ให้มีความเพียงพอต่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 
  ๑.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้านการพัฒนา
การศึกษา 
  ๑.๓ ส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนต้นแบบความเป็นเลิศด้านวิชาการ กีฬา และกิจกรรม 
  ๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนเทศบาลตลาดแค เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๑.๕ ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันการศึกษา และภาคประชาชนน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
 ๒) จัดการศึกษาโดยเน้นคุณธรรมน าสู่สัมมาชีพ 

๔. โครงสร้างพื้นฐาน จะด าเนินการ 
 ๑) จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๒) บูรณาการแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสามพ่ีน้องท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต.) เพ่ือลดความทับซ้อน
ของพ้ืนที่ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  

๓) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการปรับปรุงบ ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น โดย 
  ๓.๑ สร้างและซ่อมแซมฝายน้ าล้นเพ่ือกักเก็บน้ า 

๓.๒ ปรับปรุง เพ่ิมเติม ท่อระบายน้ าให้สามารถระบายน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
/๓.๓ วางท่อ... 



 

๓ 

 

๓.๓ วางท่อระบายน้ า เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในชุมชน 
 ๔) การจัดท าผังเมืองรวมของท้องถิ่น 
 ๕) ซ่อมบ ารุงปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องจักรกล ให้มีประสิทธิภาพในการบริการและบรรเทาสาธารณภัย  
รวมทั้งสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕. ด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จะด าเนินการ 
 ๑) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติตุจราจรทางบก/
ทางน้ า โดยการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งจัดฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน และอาสาสมัครด้านต่างๆ  
 ๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน 
ต ารวจบ้าน/อปพร. ให้ท างานอย่างมีคุณภาพ 
 ๓) ติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่ส าคัญของชุมชน 
 ๔) สร้างความมั่นใจและความสบายใจให้กับประชาชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการเชื่อม
ประสานหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมมือปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ประโยชน์สุขของประชาชน 
 ๕) ส่งเสริมการเฝูาระวังภาวะน้ าท่วม น้ าแล้ง โดยชุมชน 

๖. ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม จะด าเนินการ 
 ๑) ส่งเสริมให้จัดพระสงฆ์เป็นศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม วัฒนธรรม ประเพณี วิถีพุทธท้องถิ่น โดยการจัดหาพ้ืนที่
สร้างและจัดตั้งศูนย์พัฒนาจิตใจและคุณภาพของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลตลาดแค 

๒) จัดบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ และสามเณร ภาคฤดูร้อน 
๓) ส่งเสริม อนุรักษ์สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรม 

วันสงกรานต์ รดน้ าผู้สูงอายุ แห่เทียนข ้าพรรษา และลอยกระทง 
๔) ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบัน บวร บ้าน วัด โรงเรียน ในการพัฒนาชุมชน 
๕) สนับสนุนโครงการวัดปลอดเหล้าให้ยั่งยืน 

๗. การกีฬาและนันทนาการ จะด าเนินการ 
 ๑) ส่งเสริมการกีฬาทุกประเภทเพ่ือความเป็นเลิศ และเป็นอาชีพ สนับสนุนกีฬาพ้ืนบ้าน 
 ๒) ส่งเสริมจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่างๆ 
 ๓) ส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาระดับเยาวชน 
 ๔) ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน เพ่ือแก้ปัญหายาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
 ๕) จัดให้มีการประกวดการแสดงของศิลปินท้องถิ่นพ้ืนบ้าน เช่น ลิเก เพลงโคราช โปงลาง นักร้อง หางเครื่อง 
และการแข่งขันทางดนตรี เพ่ือยกระดับสู่มืออาชีพ 

๘. การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม จะด าเนินการ 
 ๑) พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม 
 ๒) ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน (บ้านพักคนชรา) 
 ๓) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติเชื้อ H.I.V. 
 ๔) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย ตั้งแต่แรกเกิด วัยเด็ก เยาวชน วัยท างาน และ      
วัยชรา 

๙. ด้านเกษตรกรรม จะด าเนินการ 
 ๑) ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพด้านการผลิต  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตและการตลาด โดยให้ความรู้กับ 
ประชาชนอย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง โดย 
 

/๑.1 พัฒนา… 



 

๔ 

 

  ๑.1 พัฒนาอาชีพ หาอาชีพเสริม 
1.๒ ตลาดสินค้าชุมชน  

  1.๓ เกษตรชุมชน ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เป็นอาชีพ 
  1.๔ ปุ๋ยชีวภาพ 
  1.๕ ส่งเสริมเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ 
 ๒) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านเกษตรกรรม 
 ๓) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์ และลดการใช้ปุ๋ยเคมี 
 ๔) พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุนศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน/และแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 ๕) ประสานงานจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
 ๖) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากผลผลิตเกษตร น้ า แสงอาทิตย์ และการเผาขยะเศษวัสดุเป็นพลังงาน 

๑๐. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม จะด าเนินการ 
 ๑) การส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย โดยประสานกับภาคธุรกิจเอกชน หน่วยงานของรัฐ เช่น ความรู้ด้าน
บริหารจัดการ ประสานงานการลงทุน ช่องทางการตลาด 
 ๒) ส่งเสริม OTOP ในด้านการพัฒนาคุณภาพการผลิต ยกระดับเป็นสินค้าส่งออกและจัดท าห้องแสดงสินค้า 
เพ่ือขยายเครือข่ายและการตลาดส่งออก 

๑๑. การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จะด าเนินการ 
 ๑) บูรณาการการบริหารจัดการดิน น้ า ปุา ขยะ มลภาวะโดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการ 
นักวิชาการ และประชาชน 
 ๒) ส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน ส่งเสริมการสร้างความร่มรื่นสองข้างทาง เช่น หน้าโรงเรียนชุมชน 
ปรับปรุงภูมิทศัน์ภายในเทศบาลต าบลตลาดแค โดย 
  2.๑ ปลูกต้นไม้เพ่ิมในชุมชน 
  ๒.2 จัดสถานที่ บ้านพักสะอาดน่าอยู่ 
  2.๓ ประกวดผู้ที่ให้ความร่วมมือตามนโยบายของเทศบาล 
 ๓) รณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 
 ๔) ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมชุมชน 
 ๕) ปรับปรุงคุณภาพสายน้ าล าคลอง ในเขตเทศบาลต าบลตลาดแค เช่น ล าธารปราสาท และล าเหมือง
สาธารณะทุกแห่ง 
 ส าหรับด้านอ่ืนๆ นอกจากนี้ กระผมจะด าเนินงานให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  และของ
ชาติต่อไป 
 สุดท้ายนี้ กระผมขอยืนยันว่า จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และทุ่มเทสติปัญญาอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากสมาชิกสภาเทศบาลและผู้มีเกียรติ                         
ทุกท่าน นโยบายของกระผมในการบริหารเทศบาลต าบลตลาดแคนี้จะสัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ก็เพ่ือประโยชน์ของพ่ีน้อง                       
ชาวตลาดแคทุกคน โดยยึดมั่นภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
เพ่ือด ารงไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

 

 

/วิสัยทัศน์… 

 



 

๕ 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย 
ของเทศบาลต าบลตลาดแค  

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (Vision) 
 “เทศบาลต าบลตลาดแค ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสามัคคีปลอดภัย   

ใฝุคุณธรรม เลิศล้ าการศึกษา น าพาเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น (Mission) 
 ๑. พัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๒. เสริมสร้างสุขภาวะและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน 
 ๓. จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๔. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้กินดีอยู่ดี 
 ๕. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
 ๖. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด 
 ๗. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 ๘. ส่งเสริมฟ้ืนฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
 ๙. ปูองกันบรรเทาสาธารณภัยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชน 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Purpose) 
 ๑. บริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ 
 ๒. พัฒนาด้านสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
 ๓. พัฒนาด้านการศึกษา สร้างแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถมีศักยภาพในการแข่งขันอยู่ใน
สังคมได้โดยปกติสุข 
 ๔. พัฒนาด้านสวัสดิการสังคมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ๕. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
 ๖. พัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 ๗. พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด 
 ๘. พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๙. ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๑๐. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลตลาดแค  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลตลาดแค มี ๑๐ ยุทธศาสตร์ และ  
2. แนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลตลาดแค มี 58 แนวทาง ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ มี  7  แนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา 

๑.๑ จัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบายและบริหารงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้                              
ให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ทั้งระดับชาติ ระดับจังหวัด ท้องถิ่น และภาคประชาชน 

๑.๒ ประสานงานสามพ่ีน้องท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต.) และร่วมมือกับราชการส่วนภูมิภาค 
๑.๓ ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

  ๑.๔  สนับสนุนการกระจายอ านาจถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑.๕ การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 

/๑.๖ จัดระบบ… 



 

๖ 

 

๑.๖ จัดระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นรากฐานการวางแผนพัฒนาเทศบาล 
 ๑.๗ การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตามการท างานขององค์กรตนเอง 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข มี 5  แนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา 

๒.๑ พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานทั่วถึงและครบวงจรผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้
อย่างครอบคลุมเป็นธรรมเกิดความพึงพอใจ 

๒.๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข โดยส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) ให้ท างานอย่างมีคุณภาพและมีขวัญก าลังใจที่ดี 
 ๒.๓ จัดระบบส่งเสริมสุขภาพประชาชนเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของประชาชนสู่การมีสุขภาพที่ดี (คุ้มครอง
ผู้บริโภค/การควบคุมปูองกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ/การฟื้นฟูสุขภาพประชาชน/อนามัยโรงเรียน) 

๒.๔ แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) โดยพัฒนามาตรฐานศูนย์แจ้งเหตุและ
จัดให้มีหน่วยรับส่งผู้ปุวยระดับโซนทุกโซน สามารถประสานการท างานกับหน่วยบริการสาธารณสุขได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒.๕ แนวทางการพัฒนา การจัดระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งผู้น าชุมชน 
(ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/กลุ่มสตรี/กลุ่มเยาวชน/กลุ่มวัยรุ่น/วันท างาน/วัยสูงอายุ) 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา มี  7  แนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา 

๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอ านาจและการถ่ายโอนภารกิจทางด้านการศึกษาให้เป็นไปตาม             
ความสมัครใจและความพร้อมของสถานศึกษานั้น ๆ 

๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษา ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ทั้งระดับก่อนวัยเรียน 
ประถม มัธยม ภาคประชาชน โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/                  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๓.๓ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีการพัฒนาในการจัดการศึกษา 
๓.๔ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา ให้ได้มาตรฐานและมีความ

เป็นเลิศ 
๓.๕ แนวทางการพัฒนา จัดการศึกษา โดยเน้นคุณธรรมน าสู่สัมมาชีพ 
๓.๖ แนวทางการพัฒนา จัดตั้งสถาบันการศึกษาหรือการเรียนรู้ของประชาชนเพ่ือพัฒนาอาชีพน าไปสู่

การมีการมีงานท าและมีรายได้เพ่ิมขึ้น  
3.7 การพัฒนาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม มี 6 แนวทางการพัฒนา  
แนวทางการพัฒนา 

๔.๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ อย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม 

๔.๒ ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน 
๔.๓ การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและ                                

ผู้ติดเชื้อ (HIV) จัดให้มีและเพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก 
 ๔.๔ ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย ตั้งแต่แรกเกิด วัยเด็ก วัยรุ่น เยาวชน                       
วัยท างาน และวัยชรา 

/4.5 สนับสนุน… 
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 4.5 สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน 
 4.6 สนับสนุนกลุ่มเด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการ   ผู้ปวุยเรื้องรัง  ด้านหลักประกันรายได้ เข้าถึงบริการของ
รัฐอย่างทั่วถึงและเปน็ธรรม 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรกรรม มี 6 แนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา 

๕.๑ ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพด้านการผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตและการตลาด โดยให้ความรู้                                
กับประชาชนอย่างท่ัวถึงและสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง 

๕.๒ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านเกษตรกรรม 
 ๕.๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์ 

๕.๔ พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุน                         
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/และแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 ๕.๕ ประสานงานจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
 ๕.๖ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายหมอดินและบูรณาการกับเกษตรจังหวัด/อ าเภอ/ต าบล   
อย่างทั่วถึง จริงจัง 
๖. ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ มี 5 แนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา 

๖.๑ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน เพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติดและ                                      
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

๖.๒ ส่งเสริมจัดแข่งขันกีฬาเพ่ือสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์ต่างๆ 
๖.๓ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาระดับเยาวชนให้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดและ

สนับสนุนโรงเรียนการกีฬา 
 ๖.๔ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน เพ่ือแก้ปัญหายาเสพ
ติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

๖.๕ จัดให้มีการประกวดการแสดงของศิลปินท้องถิ่นพ้ืนบ้าน เช่น ลิเก เพลงโคราช และการแข่งขันทาง
ดนตรี เพ่ือยกระดับสู่มืออาชีพ 
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  มี 7 แนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา 

๗.๑ บูรณาการการบริหารจัดการดิน น้ า ปุา ขยะ มลภาวะโดยการมีส่วนร่วมของ ๓ ภาคี ทุกเรื่อง 
ได้แก่ ภาคีหน่วยราชการ นักวิชาการและประชาชน 

๗.๒ ส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน/ส่งเสริมการสร้างความร่มรื่นสองช่องทาง เช่น หน้าโรงเรียน 
ชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในจังหวัด 

๗.๓ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการลุ่มน้ าย่อย โดยภาคีความร่วมมือของชุมชน 
๗.๔ รณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน/ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 
๗.๕ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมชุมชน 
๗.๖ แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพสายน้ าล าคลองและสายน้ าหลักทั้ง ๙ สาย ของจังหวัด

นครราชสีมา 
 ๗.๗ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการเฝูาระวังภาวะน้ าท่วม น้ าแล้ง น้ าเค็ม โดยชุมชน 
 
 
 

/๘.  ยุทธศาสตร์... 
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๘.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 

๘.๑ จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๘.๒ บูรณาการแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสามพ่ีน้องท้องถิ่น (อบจ . เทศบาล อบต.) เพ่ือลดความ                  

ทับซ้อนของพ้ืนที่ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
๘.๓ ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ท าบนกั้นน้ า ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ า         

คลองน้ า ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์ 
๘.๔ การจัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ าและการปรับปรุง

บ ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 
๘.๕ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสถานที่เพ่ือนันทนาการและออกก าลังกายสนามกีฬาและนันทนาการ

ชุมชน 
๘.๖ แนวทางการพัฒนา การผังเมืองรวมของท้องถิ่นและการผังเมืองรวมจังหวัด 

 ๘.๗ แนวทางการพัฒนา ซ่อมบ ารุงปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องจักรกล 
๙   ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม มี 6 แนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา 

๙.๑ ส่งเสริมให้จัดพระสงฆ์เป็นศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม วัฒนธรรม ประเพณี วิถีพุทธท้องถิ่น 
๙.๒ ส่งเสริมศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม 
๙.๓ รื้อฟ้ืน คุณค่า วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เช่น ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๙.๔ ส่งเสริมบททบทวนของสถาบัน บวร บ้าน วัด โรงเรียน ในการพัฒนาชุมชน 
๙.๕ สนับสนุนโครงการวัดปลอดเหล้าให้ยั่งยืนและโครงการตรวจสุขภาพให้พระสงฆ์เป็นประจ า 
๙.๖ ส่งเสริมสนับสนุนงานรัฐพิธี หน่วยงานราชการ และองค์กรสาธารณกุศล 

๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทางการพัฒนา 

๑๐.๑ การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุ 
จราจร ทางบก/ทางน้ า 

๑๐.๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านความมั่นคงและปลอดภัยโดยส่งเสริมและสนับสนุน 
ต ารวจบ้าน/อปพร. ให้ท างานอย่างมีคุณภาพ 

 
 
 

  ชัยรัตน์  กิตติหิรัญวัฒน์   

    (นายชัยรัตน์  กิตติหิรัญวัฒน์)   
    นายกเทศมนตรีต าบลตลาดแค 
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สรุป รายรับประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
รายการ งบประมาณ (บาท) 

หมวดภาษีอากร  
1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน       544,693.00  
2) ภาษีบ ารุงท้องที ่          11,204.77  
3) ภาษีป้าย       455,778.00  

รวมหมวดภาษีอากร     1,011,675.77  
หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต  
 1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 4,380.00 
 2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 319,460.00 
 3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร ์ 3,000.00 
 4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนพาณิชย ์ 840.00 
 5) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 44,950.00 
 6) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายสาธารณสุข (รวมใบอนุญาต) - 
 7) ค่าใบอนุญาตจ าหนา่ยสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ - 
 8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 833.00 
 9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกจิการที่เป็นอันตรายต่อสขุภาพ 19,100.00 
10) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจ าหน่ายหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร  
ไม่เกิน 200 ตร.ม. 

6,965.00 

11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 270.00 
12) ค่าใบอนุญาตให้บุคคลใช้สถานท่ีตัดแต่งผม - 
13) ค่าใบอนุญาตให้เป็นบุคคลรบัจ้างตัดแต่งผม - 
14) ค่าปรับการผิดสัญญา 1,000.00 
15) ค่าธรรมเนียมตลาด - 
16) ใบอนุญาตควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 3,100.00 
17) ค่าธรรมเนียมเกีย่วกับใบอนุญาตขายสุรา - 
18) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระและสิ่งปฏิกูล มลูฝอย 5,000.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียมฯ 408,989.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  
1) ค่าเช่าตลาดหรือค่าบริการสถานท่ี 387,975.00 
2) ดอกเบี้ยธนาคาร กสท. 798,592.95 
3) ดอกเบี้ย กสท. - 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 798,592.95 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  
1) เงินท่ีมีผู้อุทิศให้  2,050.00 
1) ค่าขายแบบแปลน - 
2) ค่าจ าหน่ายแบบพิมพ์และค ารอ้ง - 
3) รายได้เบด็เตล็ดอื่นๆ 49,185.50 

รวมรายได้เบ็ดเตล็ด 51,235.50 
หมวดรายได้จากทุน  
1) ขายทอดตลาดทรัพยส์ิน 4,300.00  

รวมหมวดรายได้จากทุน 4,300.00  



๑๐ 
 

 
รายการ งบประมาณ (บาท) 

รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หมวดภาษีจัดสรร  
1) ภาษีมลูค่าเพิ่มตาม พรบ. ก าหนดแผนฯ 15,192,619.84 
2) ภาษีมลูค่าเพิ่ม 1 ใน 9 1,479,074.45 
3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 80,624.59 
4) ภาษีสรุา - 
5) ภาษีสรรพสามิต 2,975,319.41 
6) ค่าภาคหลวงแร ่ 41,927.95 
7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 26,243.98 
8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมทีด่ิน 584,958.00 
9) เงินภาษีและค่าธรรมเนยีมรถยนต์ 472,675.34 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 20,853,443.56 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หมวดเงินอุดหนุน  
1) เงินอุดหนุนทั่วไป (เพื่อสนับสนุนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.)   
  - เพื่อสนับสนุนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. 6,779,146.00 
  - เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 4,787,800.00 
  - เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,213,600.00 
2) เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา  
(โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน) 

 

งานส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น  
- คชจ. ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา - 
- คชจ. ในการบ ารุงหลักสตูรสถานศึกษา - 
-  คชจ. อินเตอร์เน็ตในโรงเรียน (ADSL) 9,600.00 
-  คชจ. โครงการ WiFi 7,200.00 
-  คชจ. ในการพัฒนา/ปรับปรุงหอ้งสมุดในโรงเรียน 100,000.00 
-  คชจ. ในการพัฒนาแหล่งเรียนรูใ้นโรงเรียน 50,000.00 
-  คชจ. ในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 20,000.00 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน       109,305.00  
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน       152,730.00  
- ค่าหนังสือเรียน       178,314.00  
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน       112,080.00  
- ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน          45,500.00  
- การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอน)       604,350.00  
- ค่าอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย          60,902.00  
- ค่าอาหารกลางวัน (เด็กปฐมวัย)       155,860.00  
- ค่าอาหารเสริม (นม) ประถมศึกษา    1,771,999.00  
- ค่าอาหารกลางวัน (ประถมศึกษา)    2,516,583.00  
ค่าจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดอืนครูและคา่จ้างประจ า)    6,738,860.00  
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการคร ู    6,738,860.00  

 



๑๑ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ งบประมาณ (บาท) 
- ค่าสนับสนุน ศพด.(ค่าจัดการเรยีนการสอน)          57,000.00  
- ค่าสนับสนุน ศพด. (เงินเดือนค่าตอบแทน)          51,000.00  
- ค่าสนับสนุน ศพด. (เครื่องแบบนักเรียน)       202,450.00  
- ค่าสนับสนุน ศพด. (อุปกรณ์การเรียน)            9,300.00  
            6,200.00  
- ค่าสนับสนุน ศพด. (หนังสือเรียน)            6,200.00  
- ค่าสนับสนุน ศพด. (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)          13,330.00  
- ค่าครองชีพครูผู้ดูแลเด็ก          12,000.00  
- เงินสมทบประกันสังคม            6,000.00  
- ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพตดิในสถานศึกษา          21,000.00  
- ค่าโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข       200,000.00  
- ค่าส ารวจข้อมสูัตว์และขึ้นทะเบยีนจ านวนสัตวฯ์            2,406.00  
- ค่าขับเคลื่อนโครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขฯ          12,030.00  

รวมหมวดเงินอุดหนุน  26,012,745.00  
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์  
1) เพื่อสนับสนุนการบรหิารจดัการของ อปท. ตามยุทธศาสตร์การพฒันา - 
2) เงินอุดหนุนค่าเช่าบ้านพนักงานคร ู 108,000.00 
3) เงินอุดหนุนค่าเงินเดือนบุคลากรถ่ายโอน 95,5598.00 
4) สวัสดิการเกีย่วกับการศึกษาบตุร 26,400.00 
5) ปรับปรุงอาคารและครภุัณฑ์ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต  
6) เรือท้องแบน  

รวมเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ 1,089,998.00 

หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 229,959.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 229,959.00 
หมวดเงินรายได้ 23,128,145.78 

รวมหมวดเงินรายได้ 23,128,145.78 

สรุป  รวมรายรับทั้งสิ้น  49,370,849.78 



๑๒ 
 

 
สรุป รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รายการ งบประมาณ (บาท) 
รายจ่ายงบกลาง  
1)  เงินส ารองจ่าย          76,292.00  
2)  เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)       109,635.00  
3)  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม       197,724.00  
4)  ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย          37,186.58  
5)  ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร   
6)  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น       100,000.00  
7)  เงินสมทบกองทุนกองทุนทดแทน            9,260.00  
8)  ช าระเงินต้นเงินกู ้       940,265.44  
9)  ดอกเบี้ยเงินกู ้       241,645.76  
10)  เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา    1,080,000.00  
11)  เงินบ าเหนจ็ข้าราชการถ่ายโอน          41,649.00  
12)  เงินบ าเหนจ็ลูกจ้างประจ า       248,796.00  
13)  เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ    4,781,800.00  
14)  เบี้ยยังชีพผู้พิการ    1,212,000.00  

รวมรายจ่ายงบกลาง    9,076,253.78  

รายจ่ายประจ า  
1) เงินเดือน ฝ่ายการเมือง    2,494,458.48  
2) เงินเดือน ฝ่ายประจ า  17,859,113.40  
3) ค่าตอบแทน       583,385.00  
4) ค่าใช้สอย    5,037,862.66  
5) ค่าวัสด ุ    2,200,648.01  
6) หมวดค่าสาธารณูปโภค       684,724.24  
7) หมวดเงินอุดหนุน    2,027,896.35  
8) หมวดรายจ่ายอื่น                        -    

รวมรายจ่ายประจ า  30,888,088.14  

รายจ่ายเพื่อการลงทุน  
1) ค่าครภุัณฑ ์    1,229,108.30  
2) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    4,951,000.00  

รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน     6,180,108.30  
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 229,959.00 

รวมรายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 229,959.00 

สรุป รวมรายจ่ายท้ังสิ้น  46,374,409.22  

 
           สรุป 

รายรับ                   รายจ่าย                   ผลต่าง 
     49,370,849.78  - 44,374,409.22   =    2,996,440.56  

รายรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง    2,996,440.56 บาท 
ข้อมูล  ณ วันที่  30  กันยายน  2562  (กองคลัง) 



๑๓ 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลตลาดแค  
ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลตลาดแค  

(รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  

********************************* 
  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
มาตรา 48 ทศ วรรค 5 บัญญัติไว้ว่าให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้
แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี 

  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลตลาดแค ภายใต้การบริหารงาน  ของ 
นายชัยรัตน์  กิตติหิรัญวัฒน์  นายกเทศมนตรีต าบลตลาดแค  ได้ด าเนินการตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
เทศบาลต าบลตลาดแค เพ่ือพัฒนาเทศบาลต าบลตลาดแค ให้เจริญก้าวหน้าในทุกด้าน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะบ าบัด
ทุกข ์สร้างความผาสุกให้เกิดแก่ประชาชนโดยส่วนรวม  คณะผู้บริหารได้ด าเนินโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลต าบล
ตลาดแค ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากพ่ีน้อง
ประชาชน ที่ได้เสนอความคิดเห็น ชี้แนะข้อมูลปัญหา ตลอดจนเสนอความต้องการของชุมชน ท าให้คณะผู้บริหาร
เทศบาลต าบลตลาดแค สามารถพัฒนาและแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของประชาชน 
  ผลงานและกิจกรรมการพัฒนาด้านต่างๆ ที่เทศบาลต าบลตลาดแค ได้ด าเนินการไปแล้วในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยจัดท าเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จ านวน  64  โครงการ  เป็นเงิน จ านวน 21,715,562.00 บาท โอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
จ านวน 25 โครงการ เป็นเงินจ านวน 3,055,500.00 บาท และจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน  13 โครงการ  
เป็นเงินจ านวน   1,153,500.00 บาท  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

โครงการที่น ามาจัดท าเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จ านวน  57  โครงการ เป็นเงิน จ านวน   21,428,562.00บาท 

ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 

1 โครงการจดังานวันเทศบาล  (ส านกัปลัดฯ) 10,000.00 
2 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลต าบล 

ตลาดแค (ส านักปลดัฯ) 
150,000.00 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลต าบลตลาดแค (ส านกัปลัดเทศบาลฯ) 200,000.00 
4 โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล (ส านักปลดัฯ) 100,000.00 
5 จ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล  หรือพัฒนาระบบต่างๆ (ส านักปลัดฯ) 20,000.00 
6 โครงการจดัท าสื่อเผยแพรผ่ลงานของเทศบาล (กองวิชาการและแผนงาน)  80,000.00 
7 โครงการออกจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี (กองคลัง) 5,000.00 

รวมงบประมาณ 565,000.00 
 

/ด้านการบริหาร... 



 

๑๔ 
 

 

ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 

1 โครงการประชาคมเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล (กองวิชาการและแผนงาน) 40,000.00 
รวมงบประมาณ 40,000.00 

 
- แผนงานการพาณิชย์ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 

1 โครงการจ้างเหมาพนักงานควบคมุดูแลระบบการผลิตและการจ่ายน้ าประปา  
(กองการประปา) 

108,000.00 

รวมงบประมาณ 108,000.00 
 
 
 
 
 

การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

- แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 

๑ โครงการปูองกันโรคติดต่อ (กองสาธารณสุขฯ) 10,000.00 
๒ โครงการพัฒนาระบบสุขภาพการดูแลผูสู้งอายุ สร้างสุข 5 มิติ (กองสาธารณสุขฯ) 50,000.00 
๓ โครงการรณรงค์และปูองกันโรคไขเ้ลือดออก (กองสาธารณสุขฯ) 50,000.00 
๔ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยดา้นอาหาร  (กองสาธารณสุขฯ) 30,000.00 
๕ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จ

พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลยัลักษณ์อัครราชกุมารี  (กองสาธารณสุขฯ) 
40,000.00 

๖ เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามโครางการพระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุขชุมชน ละ 20,000 บาท จ านวน 10 ชุมชน (กองสาธารณสุขฯ) 

200,000.00 

รวมงบประมาณ 380,000.00 
 

 
 
 

/การพัฒนา… 



 

๑๕ 
 

 

การพัฒนาด้านการศึกษา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

- แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมสัมนาและศึกษาดูงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
เทศบาลต าบลตลาดแค  (กองการศึกษา) 

150,000.00 

2 โครงการจ้างเหมาปฏิบัติงานสอนคอมพิวเตอร์ของสถานศึกษาในสังกัด (กองการศึกษา) 180,000.00 
3 โครงการจ้างเหมาปฏิบัติงานสอนดนตรีของสถานศึกษาในสังกัด   (กองการศึกษา) 180,000.00 
4 โครงการจ้างเหมาบริการบรรณารกัษ์ประจ าห้องสมุดในสถานศึกษา (กองการศึกษา) 180,000.00 
5 โครงการจ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อน สนามเด็กเล่นและพื้นท่ีโดยรอบ (กองการศึกษา) 108,000.00 
6 โครงการรณรงค์ปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา  (กองการศึกษา) 6,000.00 
7 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลตลาดแค 

(กองการศึกษา) 
2,781,347.00 

8 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเพื่อใช้จ่ายในสถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตลาดแค  (กองการศึกษา) 

231,900.00 

9 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ และสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการภายในเขตพืน้ท่ีรับผิดชอบ  (กองการศึกษา) 

1,444,815.00 

10 อุดหนุนอาหารกลางวนัให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภายใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ (กองการศึกษา) 

1,619,500.00 

รวมงบประมาณ 6,881,562.00 
 

 
 
 

การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 

- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 

๑ โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ (กองสวัสดิการสังคม) 50,000.00 
๒ เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย (กองสวัสดิการสังคม) 5,500,000.00 
๓ เบี้ยยังชีพผู้พิการ (กองสวัสดิการสงัคม) 1,700,000.00 
4 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ (กองสวัสดิการสังคม) 18,000.00 

รวมงบประมาณ 7,268,000.00 
 
 
 
 

/ยุทธศาสตร์... 



 

๑๖ 
 

 

การพัฒนาด้านการเกษตร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 

๑ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  (ส านักปลัดฯ) 50,000.00 
รวมงบประมาณ 50,000.00 

 
 

การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 

- แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 

1 การแขง่ขันกีฬาชุมชนเทศบาลต าบลตลาดแค  (กองการศึกษา) 80,000.00 
2 สนับสนุนตัวแทนชุมชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น (กองการศึกษา) 20,000.00 

รวมงบประมาณ 100,000.00 
 
 

การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 

1 โครงการรักน้ า รักปุา รักแผ่นดิน  (ส านักปลัดฯ) 20,000.00 
รวมงบประมาณ 20,000.00 

 
-  แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 

1 โครงการคดัแยกขยะและก าจัดขยะในครัวเรือน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 50,000.00 
รวมงบประมาณ 50,000.00 

 
 

 
 
 

/ยุทธศาสตร์การ… 



 

๑๗ 
 

 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาลซอย 12 หลังโรงเรยีนธารปราสาทเพชรวิทยา 
ชุมชนส าโรงตะวันตก หมู่ 1  (กองช่าง) 

720,000.00 

2 โครงการขยายผิวจราจร คสล. ถนนเทศบาล ซอย 20(หลังโรงเรียนเทศบาล 
ต าบลตลาดแค)  (กองช่าง) 

100,000.00 

3 โครงการปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. ถนนวิศาลยติกจิ  
(หน้าวัดตลาดแคถึงสะพานข้ามล าธารปราสาท) (กองช่าง) 

650,000.00 

๔ โครงการปรับปรุงถนนและรางระบายน้ า คสล. ถนนเทศบาล ซอย 2  
ชุมชนโนนหนามแดง หมู่ที่ 12 (ข้างบ้านนางจันทร์ทิพย์ หาญอิสระเวช ถึง 
บ้านนายวิชิต  โสมกลาง) (กองช่าง) 

1,828,000.00 

๕ โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. ถนนเทศบาล ซอย 13 ชุมชนตะขบ หมู่ท่ี 4 (กองช่าง) 326,000.00 
๖ โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. ถนนเทศบาล ซอย 8 ชุมชนชาววัง หมู่ที่ 2 (กองช่าง) 900,000.00 
๗ ปรับปรุงรางระบายน้ า ถนนเทศบาลซอย 13/1 ชุมชนตะขบ หมู่ 4 (กองช่าง) 532,000.00 
๘ ปรับปรุงรางระบายน้ า ถนนเทศบาลซอย 7/1  ชุมชนตลาดแคตะวนัออกฝั่งเหนือ หมู่ 15 

(กองช่าง) 
380,000.00 

รวมงบประมาณ 5,436,000.00 
 

 

 

 
การพัฒนาด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
- แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 

1 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ (กองการศกึษา) 50,000.00 
2 จัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี (กองการศึกษา) 10,000.00 
3 จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ (กองการศึกษา) 80,000.00 
4 จัดงานวันลอยกระทง (กองการศึกษา) 150,000.00 
5 ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรยีน (กองการศึกษา) 30,000.00 

รวมงบประมาณ 320,000.00 
 
 
 

/การพัฒนา... 



 

๑๘ 
 

 

การพัฒนาด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม  (ต่อ) 

- แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 

1 โครงการจดังานเฉลมิพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี  (กองการศึกษา) 50,000.00 
2 โครงการจดังานวันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกรู  (กองการศึกษา) 
30,000.00 

รวมงบประมาณ 80,000.00 
 

 

การพัฒนาด้านความม่ังคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

- แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 

๑ โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ (ส านักปลัดฯ) 30,000.00 
๒ โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ส านักปลัดฯ) 30,000.00 
๓ โครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ส านักปลัดฯ) 20,000.00 

รวมงบประมาณ 80,000.00 
 

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 

๑ โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล (ส านักปลัดฯ) 50,000.00 
รวมงบประมาณ 50,000.00 

 
 

หมายเหตุ -   นโยบายต่อไปนี้ไม่ได้ด าเนินการจัดท าเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  คือ   
นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
นโยบายการพัฒนาพาณิชยกรรม    
นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม  และ 
นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 

/ครุภัณฑ์... 



 

๑๙ 
 

 

ครุภัณฑ์ที่น ามาจัดท าเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จ านวน  7  โครงการ  เป็นเงิน จ านวน  2 87,000.00 บาท 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 

๑ จัดซื้อเก้าอ้ีบุนวม (ส านักปลัดฯ) 40,000.00 
2 จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกซ้อน  (ส านักปลัดฯ) 11,000.00 

รวมงบประมาณ 51,000.00 
 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
- แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 

๑ จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงานประเภทเครื่องปรับอากาศ  (ส าหรับใช้ปฏิบตัิงานประจ า
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล) (กองการศึกษา)  

109,200.00 

รวมงบประมาณ 109,200.00 
 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 

1 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอ้มติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
(กองสวัสดิการสังคม) 

4,300 

2 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA  (กองสวัสดิการสังคม) 2,500 
รวมงบประมาณ 6,800 

 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
- แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 

1 จัดซื้อถังน้ าดื่มและเครื่องท าน้ าเยน็   (ส าหรับใช้ในโรงเรียนเทศบาลตลาดแค) 
(กองการศึกษา) 

80,000.00 

รวมงบประมาณ 80,000.00 
 
 

/ครุภัณฑ์… 



 

๒๐ 
 

 

ครุภัณฑ์การเกษตร 
- แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 

1 จัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟูาอัตราการสูบน้ าได้ 
ไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตรต่อนาที (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

40,000.00 

รวมงบประมาณ 40,000.00 
 

 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม ที่โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  12  โครงการ เป็นจ านวน   1,902,000.00  บาท 

 
ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 

1 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ 121,000.00 
รวมงบประมาณ 121,000.00 

 
 

ด้านการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 

- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 

1 โครงการปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยูอ่าศัยส าหรับคนพิการ ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง และผู้ที่อยู่
ในระยะที่จ าเป็นต้องไดร้ับการฟื้นฟูสมรรถภาพ (กองสวัสดิการสังคม)  

80,000.00 

รวมงบประมาณ 80,000.00 
 

 
 
 
 

/ด้านการ... 



 

๒๑ 
 

 

ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

- แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างห้องน้ าบริการสาธารณะห้องสมุดประชาชนเทศบาลต าบลตลาดแค  
จ านวน 1 ห้อง  (กองการศึกษา)  

100,000.00 

2 โครงการปรับปรุงใต้ถุนอาคาร 1 เพื่อจัดท าโรงอาหาร ส าหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน     
เทศบาลตลาดแค จ านวน 1 แห่ง  (กองการศึกษา) 

150,000.00 

3 โครงการกั้นห้องพักครูอาคารประถมศึกษาตอนต้น จ านวน 1 ห้อง (กองการศึกษา) 70,000.00 
รวมงบประมาณ 320,000.00 

 
 
 

ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างอาคารห้องพัสดุ (ส านักปลัดฯ) 471,000.00 
รวมงบประมาณ 471,000.00 

 
 
- แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างราวเหล็กปูองกันอุบัติเหตุอาคารเรียน ภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ 
(กองการศึกษา) 

162,000.00 

รวมงบประมาณ 162,000.00 
 

 
 
 
 
 
 

/ด้านการ... 



 

๒๒ 
 

 

ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ซอย 13/1 (ซอยข้างบ้านนางเฉลียว)  
ชุมชนตะขบ หมู่ที่ 4 (กองช่าง)  

231,000.00 

2 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ถนนเทศบาล ซอย 15/1 (ซอยข้างบ้านนางประกอบ)  
ชุมชนสระแทด หมู่ที่ 11 (กองช่าง) 

210,000.00 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.   ซอยบ้านนายสมศักดิ์-บ้านนางเสง่ียม   
ชุมชนตลาดแคตะวันออก ฝั่งเหนอื หมู่ที่ 15  (กองช่าง) 

100,000.00 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยยายยิ่ง (ร้านซ่อมวิทยุ) ชุมชนตลาดแค หมู่ที่ 2 (กองช่าง) 50,000.00 
5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ถนนเทศบาล ซอย 4/2 (ข้างบ้านนายชิดปลั่งกลาง) 

ชุมชนส าโรงตะวันออก หมู่ที่ 1 (กองช่าง) 
157,000.00 

รวมงบประมาณ 748,000.00 
 
 

 
ครุภัณฑ์ที่โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  13  โครงการ เป็นจ านวน  1,153,500.00  บาท 
 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป  
  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 

1 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ all in one (ส านักปลัดฯ) 23,000.00 
2 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวด า (ส านักปลัดฯ) 8,900.00 
3 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า19 น้ิว) (ส านักปลัดฯ) 

(กองวิชาการและแผนงาน) 
17,000.00 

4 จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนดิ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที)  
(กองวิชาการและแผนงาน) 

2,600.00 

5 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA (กองวิชาการและแผนงาน) 2,500.00 
รวมงบประมาณ 54,000.00 

 
 
 
 

/ครุภัณฑ.์.. 



 

๒๓ 
 

 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 

1 จัดซื้อโพเดีย้มไม้ จ านวน 2 ตัว (ส านักปลัดฯ) ๔๐,000.00 
2 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน ขนาด 30,000 BTU 

จ านวน   1   เครื่อง (ส านักปลัดฯ) 
๔๘,๑๐๐.00   

3 จัดซื้อเต็นท์ทรงโค้ง  จ านวน 2 หลัง (ส านักปลดัฯ) ๙๐,๐๐๐.00 
รวมงบประมาณ ๑๗๘,๑๐๐.00 

 
 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 

- แผนงานการศึกษา   

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 

1 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ช้ัน ชนิดบานเลื่อน 3 หลัง (กองการศึกษา) 20,000.00 
รวมงบประมาณ 20,000.00 

 
 
 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
- แผนงานการศึกษา   

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 

1 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ แบบประมวลผล แบบท่ี 2 (ส าหรับปฏิบัติงานประจ าสถานศึกษาสังกัด
เทศบาล) จ านวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา) 

30,000.00 

2 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ แบบประมวลผล แบบท่ี 2 (ส าหรับปฏิบัติงานประจ าสถานศึกษาสังกัด
เทศบาล) จ านวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา) 

30,000.00 

3 จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จ านวน 9 เครื่องดังนี ้
1. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnk tank printer) จ านวน 3 เครื่อง            
2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) จ านวน 6 เครื่อง(กองการศึกษา) 

30,000.00 

รวมงบประมาณ 90,000.00 
 
 
 
 

/ครุภัณฑ์... 



 

๒๔ 
 

 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 

1 จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart  Card Reader) 
จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 700 บาท (กองสวัสดิการสังคม) 

1,400.00 

รวมงบประมาณ 1,400.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/โครงการ... 



 

๒๕ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม ที่จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จ านวน  โครงการ 10 เป็นจ านวน   30,183,000.00  บาท 

 
ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 

1 โครงการวางท่อส่งน้ า จากโรงสูบ-คลองส่งน้ า ถนนเทศบาลซอย ๖ ชุมชนตลาดแค
ตะวันออกฝั่งใต้ หมู่ ๑๕ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  

22,000,000.00 

รวมงบประมาณ 22,000,000.00 
 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 

1 โครงการยกระดับถนน คสล. พร้อมวางท่อ คสล. ถนนเทศบาล ซอย 10 - ซอย 4     
ชุมชนส าโรงตะวันออก หมู่ที่ 1 (กองช่าง) 

1,130,000.00 

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ถนนเทศบาล ซอย 4/2 (ข้างบ้านนายชิดปลั่งกลาง) 
ชุมชนส าโรงตะวันออก หมู่ที่ 1 (กองช่าง) 

157,000.00 

3 โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ า คสล. ถนนเทศบาล ซอย 4 , ซอย 4/3 และ  
ซอย 4/4  ชุมชนส าโรงตะวันออกหมู่ที่ 1 (กองช่าง) 

3,053,000.00 

4 โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ า ถนนเทศบาล ซอย 9 – ซอย 9/1  
ชุมชนส าโรงตะวันตก หมู่ท่ี 1 ช่วงที่ 1 ถนนเทศบาล ซอย 9 (กองช่าง) 

1,635,000.00 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ซอย 25 ชุมชนโนนหนามแดง หมู่ท่ี 12  
(ซอยบ้านหมอวรจักร) (กองช่าง) 

98,000.00 

6 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ า ถนนเทศบาล ซอย 9/2  
(ซอยบ้านนางวิภา บราว–บ้านนายอุดร ลือกลาง) ชุมชนโนนพิมาน หมู่ที่ 12(กองช่าง) 

50,000.00 

7 โครงการปรับปรุงฝายน้ าล้น ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนือหมู่ที ่15 (กองช่าง) 450,000.00 
8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาลซอย 15/2 (ซอยบ้านนายธนากร  ทัพกลาง)  

ชุมชนสระแทด หมู่ที่ 11 (กองช่าง) 
112,000.00 

9 โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ า คสล. ถนนเทศบาล ซอย ๑  และ ซอย  ๙/๑  
(บริเวณข้างบ้านนายอยู-่นางแถม ) หมู่ที่ ๑๒ ชุมชนโนนพิมาน (กองช่าง) 

1,498,000.00 

รวมงบประมาณ  
 

 
 

     

***************************************************** 



 
 

๒๖ 

 

โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลตลาดแค มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ และที่โอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และจากการจ่ายขาดเงิน
สะสม โดยได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ  จ านวน   60  โครงการ  จ านวนเงิน  11,306,672  บาท สามารถจ าแนก   
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  ได้ดังนี้ 

 
 

รายจ่าย เฉพาะโครงการ/กิจกรรม และครุภัณฑ์  

ยุทธศาสตร ์
 

โครงการ งบประมาณ       
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ         
ที่เบิกจ่าย (บาท) 

๑. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคณุภาพ 9 438,200 
 

 306,476 
๒. ยุทธศาสตรด์้านสาธารณสุข 35   ๔๑๘,๐๐๐ ๓๗๔,๓๒๑ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 7 3,811,247 4,382,375.45 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 3 7,250,000 6,043,043 
๕. ยุทธศาสตรด์้านการเกษตร - - - 

๖. ยุทธศาสตรด์้านการกีฬาและนนัทนาการ - - - 
๗. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

- - - 

๘. ยุทธศาสตรด์้านโครงสร้างพื้นฐาน - - - 
๙. ยุทธศาสตรด์้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 3 280,000 146,901 
๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 3 80,000 53,555 

รวม 60 12,277,447 11,306,671.45 

  
 
    ที่มาของข้อมูล    - รวบรวมจากทุกส่วนราชการ ในสังกัดเทศบาลต าบลตลาดแค  ณ วันที่ 30 กันยายน 2562  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/รายละเอียด... 



 
 

๒๗ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ครุภัณฑ์  
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ 

ที่โอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และจากการจ่ายขาดเงินสะสม  
ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ 

  
เฉพาะโครงการ/กิจกรรม และครุภัณฑ์  

มีรายละเอียดดังนี้  

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
1 โครงการจดังานวันเทศบาล  (ส านกัปลัดฯ) 10,000 6,391 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
2 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถิ่น 

สมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลต าบลตลาดแค 
(ส านักปลัดฯ) 

150,000 110,825 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลต าบลตลาดแค 
(ส านักปลัดฯ) 

200,000 117,170 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๔ จัดซื้อเก้าอ้ีบุนวม (ส านักปลัดฯ) 40,000 39,600 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๕ จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกซ้อน 
(กองวิชาการและแผนงาน) 

๑๑,000 ๖,๑00 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๖ 
 

จัดซื้อเครื่องตดัหญา้ (ตามมาตรฐานครุภณัฑ์)  จ านวน  ๒  เครื่อง 
(กองสาธารณสุขฯ) 

๑๙,000 ๑๘,๑๙๐ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๗ จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอ้มติดตั้งถังหมึกพิมพ ์
(กองสวัสดิการสังคม) 

4,300 4,300 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๘ จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  (กองสวัสดิการสังคม) 2,500 2,500 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๙ จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card) 
(กองสวัสดิการสังคม) 

1,400 1,400 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 

  

ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
1 โครงการคดัแยกขยะและก าจัดขยะในครัวเรือน 

(กองสาธารณสุขฯ) 
๕0,000 3๘,๙๑๑ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า   
ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณ 
วลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี   (กองสาธารณสุขฯ) 

๔๐,000 ๓๒,๘๗0 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 



 
 

๒๘ 

 

ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
๓ โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไขเ้ลือดออก 

(กองสาธารณสุขฯ) 
๕๐,000 ๔๐,๕๖๐ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
๔ 
 

โครงการพัฒนาระบบสุขภาพการดูแลผูสู้งอายุ สร้างสุข 5 มิต ิ
(กองสาธารณสุขฯ) 

๕๐,000 ๔๙,๘๖๐ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

5 โครงการส่งเสริมความปลอดภัยดา้นอาหาร (กองสาธารณสุขฯ) ๓๐,000 ๑๔,๑๒๐ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๖ โครงการส่งเสริมโภชนาการและสขุภาพอนามัยแม่และเด็ก      
ของสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา หมู่ที่ ๑ บ้านส าโรง  
(ชุมชนตะวันออก) (กองสาธารณสขุฯ) 

       8,000         8,000  
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๗ โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน 
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมูท่ี่ ๑ บ้านส าโรง (ชุมชนตะวันออก)  
 (กองสาธารณสุขฯ) 

       6,000         6,000 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๘ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที ่๑ บ้านส าโรง  
(ชุมชนตะวันออก) (กองสาธารณสขุฯ) 

       6,000         6,000  
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

9 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสขุภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุาหมู่ที่ ๑ บ้านส าโรง (ชุมชนส าโรงตะวันตก)  
(กองสาธารณสุขฯ)           

       8,000         8,000  
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๐ โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น) ทูลกระหม่อมหญิง 
อุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๑ บ้านส าโรง 
(ชุมชนส าโรงตะวันตก) (กองสาธารณสุขฯ) 

       6,000         6,000  
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

11 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่  ๑ บ้านส าโรง 
(ชุมชนส าโรงตะวันตก)  (กองสาธารณสุขฯ) 

       6,000         6,000  
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

12 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ีหมู่ที่ ๒ บ้านตลาดแค 
(ชุมชนตลาดแค) (กองสาธารณสุขฯ) 

       8,000         8,000  
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

13 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๒ บ้านตลาดแค 
(ชุมชนตลาดแค) (กองสาธารณสุขฯ) 

       6,000         6,000 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

14 โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน 
ราชกัญญา  สริิวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๒ บ้านตลาดแค  
(ชุมชนตลาดแค)  
(กองสาธารณสุขฯ) 

       6,000         6,000  
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

15 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ีหมู่ที่ ๒ บ้านตลาดแค  
(ชุมชนชาววัง) (กองสาธารณสุขฯ) 

       8,000         8,000 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 



 
 

๒๙ 

 

ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
16 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๒ บ้านตลาดแค  
(ชุมชนชาววัง) (กองสาธารณสุขฯ) 

       6,000         6,000  
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

17 โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น) ทูลกระหม่อมหญิง 
อุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๒ บ้านตลาดแค   
(ชุมชนชาววัง) (กองสาธารณสุขฯ) 

       6,000         6,000 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

18 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
หมู่ที่ ๔ บ้านตะขบ (ชุมชนตะขบ)  (กองสาธารณสุขฯ) 

       6,000         6,000 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

19 โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น) ทูลกระหม่อมหญิง 
อุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๔ บ้านตะขบ   
(ชุมชนตะขบ) (กองสาธารณสุขฯ) 

       6,000         6,000  
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

20 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๔ บ้านตะขบ  
(ชุมชนตะขบ) (กองสาธารณสุขฯ) 

       8,000         8,000  
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

21 โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้า 
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวดี พระวรราชาทินัดดามาตุ หมู่ที่ ๑๑ 
บ้านสระแทด (ชุมชนสระแทด) (กองสาธารณสุขฯ) 

       6,000         6,000  
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 
22 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ

วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  หมู่ที่ ๑๑ บ้านสระแทด   
(ชุมชนสระแทด) (กองสาธารณสุขฯ) 

       6,000         6,000 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

23 โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น) ทูลกระหม่อมหญิง 
อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๑๑ บ้านสระแทด   
(ชุมชนสระแทด) (กองสาธารณสุขฯ) 

       8,000         8,000
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

24 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ ๑๒บ้านสามแยกตลาดแค  
(ชุมชนโนนหนามแดง) (กองสาธารณสุขฯ) 

       6,000         6,000  
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

25 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  หมู่ที่ ๑๒  
บ้านสามแยกตลาดแค (ชุมชนโนนหนามแดง) (กองสาธารณสุขฯ) 

       6,000         6,000  
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

26 โครงการการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา
ฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๒ บ้านสามแยกตลาดแค 
(ชุมชนโนนหนามแดง) (กองสาธารณสุขฯ) 

       8,000  8,000 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

27 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ ๑๒บ้านสามแยกตลาดแค   
(ชุมชนโนนพิมาน)  (กองสาธารณสุขฯ) 

       6,000         6,000 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

28 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  หมู่ที่ ๑๒  
บ้านสามแยกตลาดแค (ชุมชนโนนพิมาน) (กองสาธารณสุขฯ) 

       6,000         6,000 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 



 
 

๓๐ 

 

ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
29 โครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดีนของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๒ บ้านสามแยกตลาดแค (ชุมชนโนนพิมาน) 
(กองสาธารณสุขฯ) 

       8,000         8,000 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

30 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๕ บ้านตลาดแค
ตะวันออก (ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนือ) (กองสาธารณสุขฯ) 

       8,000         8,000  
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

31 โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ To be number one (ศูนย์
เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิง   อุบลรตันราช
กัญญา  สริิวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๑๕  บ้านตลาดแคตะวันออก (ชุมชน
ตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนือ) 
(กองสาธารณสุขฯ) 

       6,000         6,000  
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

32 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๕ บ้านตลาดแคตะวันออก 
(ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนอื) 
(กองสาธารณสุขฯ) 

       6,000         6,000 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

33 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๕ บ้านตลาดแค
ตะวันออก (ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งใต้) 
(กองสาธารณสุขฯ) 

       6,000         6,000 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

34 โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ To be number one (ศูนย์
เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิง   อุบลรตันราช
กัญญา  สริิวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๑๕ บ้านตลาดแคตะวันออก  
(ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งใต้) 
(กองสาธารณสุขฯ) 

       6,000         6,000  
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

35 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๕ บ้านตลาดแคตะวันออก   
(ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งใต้)  (กองสาธารณสุขฯ) 

       6,000         6,000 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 

 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
1 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในสังกัดเทศบาลต าบลตลาดแค (กองการศึกษา) 
150,000 101,955.55 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
2 โครงการจ้างเหมาปฏิบัติการสอนคอมพิวเตอร์ของสถานศึกษา 

ในสังกัด  (กองการศึกษา) 
180,000 178,200 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
3 โครงการจ้างเหมาปฏิบัติการสอนดนตรีของสถานศึกษาในสังกัด 

(กองการศึกษา) 
180,000 178,200 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 



 
 

๓๑ 

 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
4 โครงการจ้างเหมาบริการบรรณารกัษ์ประจ าห้องสมุด 

ในสถานศึกษาในสังกัด (กองการศกึษา) 
180,000 178,200 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
5 โครงการจ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อม สนามเด็กเล่นและพื้นท่ี

โดยรอบสังกัด (กองการศึกษา) 
108,000 100,720 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
6 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล

ตลาดแค (กองการศึกษา) 
2,781,347 

(โอนงบประมาณ
เพิ่มเติม จ านวน 
666,133 บาท) 

3,447,480 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 

7 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อใช้จ่ายใน
สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลต าบลตลาดแค 
ตลาดแค  (กองการศึกษา) 

231,900 197,620 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
1 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ (กองสวัสดิการสังคม) 50,000 49,520 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ(กองสวัสดิการสังคม) 5,500,000 4,781,400 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
3 เบี้ยยังชีพคนพิการ (กองสวัสดิการสังคม) 1,700,000 1,212,123 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
1 โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาติ (กองการศึกษา) 50,000 29,232 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
2 โครงการจดังานประเพณีวันสงกรานต์ (กองการศึกษา) 80,000 17,232 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
3 โครงการจดัวันลอยกระทง  

(กองการศึกษา) 
150,000 100,437 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

 



 
 

๓๒ 

 

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
1 โครงการป้องกันและ   ลดอุบัตเิหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 

(ส านักปลัดฯ) 
30,000 28,862 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 

(ส านักปลัดฯ) 
30,000 8,182 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
3 โครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(ส านักปลัดฯ) 
20,000 16,511 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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