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  ตามท่ีข้าพเจ้า นายชัยรัตน์  กิตติหิรัญวัฒน์   นายกเทศมนตรีต าบลตลาดแค  ได้แถลงนโยบาย
การพัฒนาเทศบาลต าบลตลาดแค  ก่อนที่จะเข้ารับหน้าที่   ต่อสภาเทศบาลต าบลตลาดแค  ในคราวการประชุม
สภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2555  เมื่อวันที่  29  พฤษภาคม  2555 บัดนี้ ข้าพเจ้าฯ       
ได้ด าเนินการปฏิบัติภารกิจของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมทั้งฉบับที่แก้ไข เพ่ิมเติม  
และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  
และด าเนินการบริหารงานตามอ านาจหน้าที่เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น การให้บริการและแก้ไขปัญหาของประชาชน     
ในเขตเทศบาลต าบลตลาดแค และประชาชนในพื้นท่ีใกล้เคียง ตามสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จนสิ้นสุดปีงบประมาณแล้ว   

  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496   และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  มาตรา  48  ทศ วรรค 5 และ วรรค 6  ที่บัญญัติว่า ให้นายกเทศมนตรี
จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี  ค าแถลงนโยบาย
ของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลด้วย  

ข้าพเจ้าฯ จึงขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล   
(รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)  มาเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลตลาดแค และประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน  
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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 ได้ประกาศผลการเลือกตั้งทั้งในส่วนของสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี 
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
กระผมจะได้สานต่อนโยบายและแนวทางที่ได้คิดริเริ่ม และด าเนินการไปแล้วเมื่อครั้งที่กระผมด า รงต 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
แผนและขั้นตอนการกระจายอ 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 ในด้านความม่ันคงและความปลอดภัย 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 



๙ 

 

 
สรุป รายรับประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

รายการ งบประมาณ (บาท) 
รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,844,209.53 
หมวดภาษีอากร 466,470.75 
1) ภาษีป้าย        420,626.00  
2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง          45,844.75  

รวม 466,470.75 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 526,225.00 
 1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 913.00 
 2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 291,4640.00 
 3) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานท่ี 5,572.00 
 4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร 14,230.00 
 5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนพาณิชย ์ 840.00 
 6) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 2,910.00 
 7) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 5,100.00 
 8) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร - 
 9) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายสาธารณสุข - 
 10) ค่าปรับการผิดสญัญา 163,520.00 
 11) ค่าปรับอื่นๆ  - 
 12) ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 16,000.00 
 13) ค่าใบอนุญาตประกอบการคา้ส าหรับกจิการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 21,920.00 
 14) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในครัว  
       หรือพ้ืนท่ีใด ซึ่งมีพื้นท่ีเกิน 200 ตารางเมตร 

- 

 15) ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ - 
 16) ค่าใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน - 
 17) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 640.00 
 18) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 200.00 
 19) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 3,100.00 

รวม 526,225.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 791,901.28 
1) ค่าเช่าหรือบริการสถานท่ี 359,920.00 
2) ดอกเบี้ย  431,981.28 
3) รายได้จากทรัพย์สินอ่ืนๆ - 

รวม 791,901.28 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 59,612.50 
1) เงินท่ีมีผู้อุทิศให้  - 
2) ค่าจ าหน่ายแบบพิมพ์และค ารอ้ง - 
3) รายได้เบด็เตล็ดอื่นๆ 59,612.50 

รวม 59,612.50 
หมวดรายได้จากทุน - 
1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน -  

รวมหมวดรายได้จากทุน -  



๑๐ 
 

 
รายการ งบประมาณ (บาท) 

รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19,231,232.30 
หมวดภาษีจัดสรร 19,231,232.30 
1) ภาษีและค่าธรรมเนยีมรถยนต ์ 469,576.38 
2) มูลค่าเพิ่มตาม พรบ. ก าหนดแผนฯ) 14,114,654.98 
3) ภาษีมลูค่าเพิ่มตาม พรบ. จดัสรรรายได้ฯ 1,472,060.16 
4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ  85,280.36 
5) ภาษีสรรพสามิต 2,570,673.45 
6) ค่าภาคหลวงแร ่ 40,888.90 
7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 22,866.07 
8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 455,232.00 

รวม 19,231,232.30 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26,436,159.00 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 26,436,159.00 
1) เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนนิการตามอ านาจหน้าที่และภารกจิถ่ายโอนเลือกท า  26,436,159.00 

รวม 26,436,159.00 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 1,776,028.00 
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 1,776,028.00 
1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1,585,868.00 
2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น 190,160.00 

รวม 1,776,028.00 
รวมท้ังสิ้น 49,287,628.83 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

 
สรุป รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายการ งบประมาณ (บาท) 
รายจ่ายงบกลาง  
1)  เงินส ารองจ่าย  
2)  เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)  
3)  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  
4)  ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย  
5)  ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร  
6)  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  
7)  เงินสมทบกองทุนกองทุนทดแทน  
8)  ช าระเงินต้นเงินกู ้  
9)  ดอกเบี้ยเงินกู ้  
10)  เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา  
11)  เงินบ าเหนจ็ข้าราชการถ่ายโอน  
12)  เงินบ าเหนจ็ลูกจ้างประจ า  
13)  เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ  
14)  เบี้ยยังชีพผู้พิการ  

รวมรายจ่ายงบกลาง  

รายจ่ายประจ า  
1) เงินเดือน ฝ่ายการเมือง  
2) เงินเดือน ฝ่ายประจ า  
3) ค่าตอบแทน  
4) ค่าใช้สอย  
5) ค่าวัสด ุ  
6) หมวดค่าสาธารณูปโภค  
7) หมวดเงินอุดหนุน  
8) หมวดรายจ่ายอื่น  

รวมรายจ่ายประจ า  
รายจ่ายเพื่อการลงทุน  
1) ค่าครภุัณฑ ์  
2) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน  
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

รวมรายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

สรุป รวมรายจ่ายท้ังสิ้น  
 
สรุป 

รายรับ                   รายจ่าย                   ผลต่าง 
     49,287,628.83   - 44,374,409.22   =    2,996,440.56  

รายรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง    2,996,440.56 บาท 
ข้อมูล  ณ วันที่  30  กันยายน  2563  (กองคลัง) 



๑๒ 
 

๑๒ 

 

สรุปผลการด าเนินงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลตลาดแค 
ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลตลาดแค  

(รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)  

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

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลตลาดแค ภายใต้การบริหารงาน  ของ 
นายชัยรัตน์  กิตติหิรัญวัฒน์  นายกเทศมนตรีต าบลตลาดแค  ได้ด าเนินการตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
เทศบาลต าบลตลาดแค เพ่ือพัฒนาเทศบาลต าบลตลาดแค ให้เจริญก้าวหน้าในทุกด้าน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะ
บ าบัดทุกข์ สร้างความผาสุกให้เกิดแก่ประชาชนโดยส่วนรวม  คณะผู้บริหารได้ด าเนินโครงการต่าง ๆ ของ
เทศบาลต าบลตลาดแค ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้รับความร่วมมืออย่างดี
ยิ่งจากพ่ีน้องประชาชน ที่ได้เสนอความคิดเห็น ชี้แนะข้อมูลปัญหา ตลอดจนเสนอความต้องการของชุมชน ท า
ให้คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลตลาดแค สามารถพัฒนาและแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของประชาชน 

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 การจัด
เวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนใน
พ้ืนที่ แล้วน ามาจัดท าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ต่อไป 

เทศบาลต าบลตลาดแค ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่  ๒8  
มิถุนายน  2562  มีโครงการเฉพาะในปี พ.ศ. 2563 จ านวน 180 โครงการ งบประมาณ 61,898,620 บาท 
และได้เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) จ านวน 3 ครั้ง ดังนี้       

1) แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-256๕) เพ่ิมเติม ฉบับที่  1/2562  ประกาศใช้เมื่อวันที่ 
14 พฤศจิกายน 2562  จ านวน 10 โครงการ งบประมาณ 6,644,000 บาท  

2) แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-256๕) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2/2563  ประกาศใช้เมื่อวันที่ 
4 มีนาคม 2563  จ านวน 18 โครงการ งบประมาณ 15,811,400 บาท 

3) แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-256๕) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3/2563  ประกาศใช้เมื่อวันที่ 
14 พฤษภาคม  2563  จ านวน 6 โครงการ งบประมาณ 3,992,500 บาท 

และได้เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) จ านวน 1 ครั้ง ดังนี้ 
1)แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-256๕)  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2562 ประกาศใช้เมื่อ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562  จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 600,000 บาท 
 

รวมโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  และที่
เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง ที่อยู่ในปี พ.ศ.2563 รวมทั้งสิ้น จ านวน  216 โครงการ งบประมาณ  
82,966,920 บาทรายละเอียดดังนี้ 

 

/แผนพัฒนา… 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
 (เฉพาะในป ีพ.ศ. 2563-2565)  

 

ยุทธศาสตร์ 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
จ านวน 
โครงการ 

 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

 

จ านวน 
งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการให้มีประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

32 5,361,000 32 5,161,000 32 5,161,000 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านสาธารณสุข 

10 7๔๐,๐๐๐ 10 7๔๐,๐๐๐ 910 7๔๐,๐๐๐ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการศึกษา 

21 9,595,300 21 9,595,300 21 9,595,300 
 49,170,830 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านสวัสดิการสังคม 

13 8,444,140 13 9,144,140 13 9,844,140 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร 4 120,000 4 120,000 4 120,000 
6. ยุทธศาสตร์การกีฬาและ
นันทนาการ 

2 100,000 2 100,000 2 100,000 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

5 220,000 5 220,000 5 220,000 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

71 36,208,680 71 36,208,680 71 36,208,680 

9. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม
ศาสนาและวัฒนธรรม 

9 440,000 9 440,000 9 440,000 

10. ยุทธศาสตร์ด้านความ 
มัน่คงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 13 927,500 13 927,500 13 927,500 

รวม 180 61,898,620 180 62,636,620 180 63,336,620 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

/แผนพัฒนา... 



 

๑๔ 
 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2562  
 (เฉพาะในปี พ.ศ. 2563-2565) 
 

ยุทธศาสตร์ 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
จ านวน 
โครงการ 

 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

 

จ านวน 
โครงการ 

 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน
การศกึษา 

3 94,000 3 94,000 3 94,000 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน
ทรพัยากรและสิ่งแวดล้อม 

2 1,300,000 2 1,300,000 2 1,300,000 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

5 5,250,000 5 5,250,000 5 5,250,000 

รวม 10 6,644,000 10 6,644,000 10 6,644,000 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2563  
 (เฉพาะในปี พ.ศ. 2563-2565) 
 

ยุทธศาสตร์ 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
จ านวน 
โครงการ 

 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

 

จ านวน 
โครงการ 

 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

 
ยุทธศาสตรด์้านการพฒันา 
สาธารณสุข 

1 30,000 1 30,000 1 30,000 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน
การศกึษา 

1 61,400 1 61,400 1 61,400 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

15 15,490,000 15 15,490,000 15 15,490,000 

ยุทธศาสตรด์้านความมัน่คง
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรพัย์สนิ 

1 250,000 1 250,000 1 250,000 

รวม 18 15,811,400 18 15,811,400 18 15,811,400 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-๒๕๖5) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2563 
(เฉพาะในปี พ.ศ. 2563) 

 

ยุทธศาสตร์ 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
จ านวน 
โครงการ 

 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

 

จ านวน 
โครงการ 

 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

 
แผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา 

6 3,992,500 6 3,992,500 6 3,992,500 

รวม 6 3,992,500 6 3,992,500 6 3,992,500 
/แผนพัฒนา... 



 

๑๕ 
 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1/2563  
 (เฉพาะในปี พ.ศ. 2563-2565) 
 

ยุทธศาสตร์ 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 ป ีพ.ศ. 2565 
จ านวน 
โครงการ 

 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

 

จ านวน 
โครงการ 

 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

 
ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการให้มีประสิทธภิาพ
คุณภาพ 

1 500,000 1 500,000 1 500,000 

ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการ
สังคม 

1 100,000 1 100,000 1 100,000 

รวม 2 600,000 2 600,000 2 600,000 
 

 
 
 การจัดท างบประมาณ 

เทศบาลต าบลตลาดแค  ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  23 กันยายน 2562 โดยน าโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น          
(พ.ศ. 2561-2565) มาจัดท าเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  
จ านวน  49 โครงการ งบประมาณ  20,752,141 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  
 

 ยุทธศาสตร์ 
 

โครงการ งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 7 528,000 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 6 350,000 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 7 ๕,๙๘๙,๖๔๑ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 9 8,334,500 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร 1 50,000 
6. ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ 1 20,000 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพย์ยากรและสิ่งแวดล้อม 2 70,000 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 8 5,100,000 
9. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 4 180,000 
10. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ังคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4 130,000 

รวม 49 20,752,141 

         ข้อมูลจากแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

/เทศบาลต าบล... 



 

๑๖ 
 

 

เทศบาลต าบลตลาดแค  ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  23 กันยายน 2562 โดยน าบัญชีครุภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น          
(พ.ศ. 2561-2565) มาจัดท าเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  
จ านวน  10 รายการ งบประมาณ  138,800 บาท สามารถจ าแนกตามประเภทครุภัณฑ์ ได้ดังนี ้ 
 

 ประเภทครุภัณฑ์ 
 

รายการ งบประมาณ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 8 105,300 
ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 1 1,400 
ครุภัณฑก์ารเกษตร 1 32,100 

รวม 10 138,800 
         ข้อมูลจากแผนการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

                      เทศบาลต าบลตลาดแค ได้ด าเนินการจ่ายขาดเงินสะสม และโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยน าโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) จ านวน  4  โครงการ งบประมาณ  3,700,000 บาท  สามารถ
จ าแนก ตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  
 

 ยุทธศาสตร์ 
 

โครงการ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 1 500,000 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพย์ยากรและสิ่งแวดล้อม 1 500,000 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2 2,700,000 

รวม 4 3,700,000 
         ข้อมูลจากแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1/2563  

                      เทศบาลต าบลตลาดแค ได้ด าเนินการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  
โดยน าโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  และที่เพ่ิมเติมไว้แล้ว มาเป็น
กรอบในการจัดท า จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ  1,030,000 บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์        
ได้ดังนี ้ 
 

 ยุทธศาสตร์ 
 

โครงการ งบประมาณตามเทศ
บัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 1 30,000 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 1 1,000,000 

รวม 2 1,030,000 
ข้อมูลจากแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2/2563 

/เทศบาลต าบล... 



 

๑๗ 
 

 

                     เทศบาลต าบลตลาดแค ได้ด าเนินการจ่ายขาดเงินสะสม และโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยน าโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  และที่เพ่ิมเติมไว้แล้วมาเป็นกรอบในการจัดท า จ านวน  5  โครงการ งบประมาณ  
2,965,000  บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  
 

 ยุทธศาสตร์ 
 

โครงการ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 5 2,965,000 
รวม 5 2,965,000 

ข้อมูลจากแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3/2563 

                     เทศบาลต าบลตลาดแค ได้ด าเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยน าบัญชีครุภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
และ     ที่เพ่ิมเติมไว้แล้ว มาเป็นกรอบในการจัดท า จ านวน  13  รายการ งบประมาณ  1,111,800 บาท  
สามารถจ าแนกตามประเภทครุภัณฑ์ได้ดังนี ้ 

 ประเภทครุภัณฑ์ 
 

รายการ งบประมาณ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 2 14,500 
ครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 13,800 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1 120,000 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 2 300,000 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   1 62,500 
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 4 101,000 
ครุภัณฑก์ารเกษตร 1 500,000 

รวม 13 1,111,800 

        ข้อมูลจากแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3/2563 
 

                    เทศบาลต าบลตลาดแค ได้ด าเนินการจ่ายขาดเงินสะสม และโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยน าโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น         (พ.ศ. 2561-2565)  และที่เพ่ิมเติมไว้แล้ว มาเป็นกรอบในการจัดท า จ านวน  3  โครงการ 
งบประมาณ  918,000  บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  
 

 ยุทธศาสตร์ 
 

โครงการ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 3 918,000 
รวม 3 918,000 

ข้อมูลจากแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4/2563 
/เทศบาลต าบล... 



 

๑๘ 
 

 

                      เทศบาลต าบลตลาดแค ได้ด าเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยน าบัญชีครุภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
และที่เพ่ิมเติมไว้แล้วมาเป็นกรอบในการจัดท า จ านวน  3  รายการ งบประมาณ  252,000 บาท  สามารถ
จ าแนกตามประเภทครุภัณฑ์ ได้ดังนี ้ 

 ประเภทครุภัณฑ์ 
 

รายการ งบประมาณ 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2 52,000 
ครุภัณฑ์เผยแพร่และโฆษณา 1 200,000 

รวม 3 252,000 
        ข้อมูลจากแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4/2563 

 
                           เทศบาลต าบลตลาดแค ได้ด าเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยน าบัญชีครุภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
และท่ีเพ่ิมเติมไว้แล้วมาเป็นกรอบในการจัดท า จ านวน  1  รายการ งบประมาณ  8,000 บาท  สามารถจ าแนก
ตามประเภทครุภัณฑ์ ได้ดังนี้  

 ประเภทครุภัณฑ์ 
 

รายการ งบประมาณ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 1 8,000 
รวม 1 8,000 

        ข้อมูลจากแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 5/2563 
      
         

    รายละเอียดโครงการที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลต าบลตลาดแค 

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ตามเทศบัญญติั 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 โครงการ 
จัดงานวันเทศบาล 
(ส านักปลัดฯ) 

เงินงบประมาณ 10,000 - เพื่อประชาสัมพันธ์
กิจการและภารกิจของ
เทศบาลต่อสาธารณะ 

จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

2 โครงการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
(ส านักปลัดฯ) 

เงินงบประมาณ 
 

100,000 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล และ
เผยแพร่ข่าวสารความรู้
ให้กับประชาชน 

จ านวน 1 ครั้ง/4ปี 

 
 
 



 

๑๙ 
 

 

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

3 จ้างท่ีปรึกษาเพือ่ศึกษาวิจัย
ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ 
(ส านักปลัดฯ) 

เงินงบประมาณ 
 

20,000 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างท่ี
ปรึกษา เพื่อศึกษาวิจัย   
ประเมินผล  หรือพัฒนา
ระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อ
การจัดหาหรือปรับปรุง
ครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  เช่น  ค่าจ้าง
ส ารวจและประเมินผล
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ฯลฯ 

จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

4 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอโนนสูง  
(โครงการจดังานรัฐพิธีและ
ปกป้องสถาบัน) 
(ส านักปลัดฯ) 

เงินงบประมาณ 
 

30,000 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ที่ท าการปกครอง      
อ าเภอโนนสูง   
(โครงการจดังานรัฐพิธี
และปกป้องสถาบัน)  

จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

5 โครงการจดัท าสื่อเผยแพร่
ผลงานของเทศบาล 
(กองวิชาการและแผนงาน) 

เงินงบประมาณ 20,000 - เพื่อเผยแพร่ผลงาน
กิจการของเทศบาล 

จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

6 โครงการประชาคมเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
(กองวิชาการและแผนงาน) 

เงินงบประมาณ 40,000 - เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล 

จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 

7 โครงการจ้างเหมาพนักงาน
ควบคุมดูแลระบบการผลิต
และการจ่ายน้ าประปา 
(กองการประปา) 
 

เงินงบประมาณ 108,000 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินโครงการ
จ้างเหมาพนักงาน
ควบคุมดูแลระบบการ
ผลิตและการจ่าย
น้ าประปา 

จ านวน ๑2 ครั้ง/ปี 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 โครงการป้องกันโรคติดต่อ 
(กองสาธารณสุขฯ) 

เงินงบประมาณ 
 

10,000 - เพื่อเป็นการเฝา้ระวัง
ไม่ให้เกิดโรคติดต่อขึ้น
ในพื้นที่  
- เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักถึง
ความส าคญัของการ
ป้องกันการเกิด
โรคตดิต่อ 

จ านวน  ๑ ครั้ง/ป ี

 



 

๒๐ 
 

 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

2 โครงการพัฒนาระบบ
สุขภาพการดูแลผู้สูงอายุ
สร้างสุข ๕ มิต ิ
(กองสาธารณสุขฯ) 
 

เงินงบประมาณ 
 

20,000 เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนระบบการ
ดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ 
สร้างสุข ๕ มิติ     
โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง 

จ านวน  ๑ ครั้ง/ป ี

3 โครงการรณรงค์และป้องกัน
โรคไขเ้ลือดออก 
(กองสาธารณสุขฯ) 

เงินงบประมาณ 
 

50,000 - เพื่อกระตุ้นให้
ประชาชน ตระหนักถึง
ความส าคญัของปัญหา 
โรคไขเ้ลือดออก 

จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี

4 โครงการส่งเสริมความ
ปลอดภัยด้านอาหาร 
(กองสาธารณสุขฯ) 

เงินงบประมาณ 
 

30,000 - เพื่อสร้างความรู้และ 
ความตระหนัก
เกี่ยวกับ 
ความปลอดภัย 
ด้านอาหาร  
แก่ผู้ประกอบการ 
และผูบ้ริโภค 
 

จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี

5 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิงพลอากาศ
เอกหญิง สมเด็จพระเจ้า  
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศร ี
สวางควัฒนวรขัตตยิ 
ราชนาร ี
(กองสาธารณสุขฯ) 

เงินอุดหนุน 
ด้านสาธารณสุข 

40,000 -เพื่อจ่ายเป็นค่า
ด าเนินโครงการสัตว์
ปลอดโรค  
คนปลอดภยั จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
พลเอกหญิง  
พลเรือเอกหญิงพล
อากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์    
อัครราชกุมารี  
กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราช
นารี โดยมีค่าใช้จ่าย 
เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าวิทยากร ค่า 
อาหารว่างและ 
เครื่องดื่ม ฯลฯ 
 

จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
(10 ชุมชน) 

 
 



 

๒๑ 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

6 เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามโครงการ
พระราชด าร ิ
ด้านสาธารณสุข  
ชุมชนละ  
20,000 บาท  
จ านวน 10 ชุมชน 
(กองสาธารณสุขฯ) 

เงินอุดหนุน 
ด้านสาธารณสุข 

200,000 เพื่อสนับสนุนเงินอุดหนุน
ส าหรับการด าเนินงานตามโค
รางการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขให้คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/ชุมชนในเขตพื้นท่ี
เทศบาลต าบลตลาดแค  
ชุมชนละ 20,000 บาท 
จ านวน 10 ชุมชน   

จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
(10 ชุมชน) 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 โครงการจ้างเหมาบริการ
ดูแลสวนหย่อมสนาม 
เด็กเล่น และพื้นที่โดยรอบ 
(กองการศึกษา) 

เงินงบประมาณ 1๐๘,000 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานโครงการ
จ้างเหมาบริการดูแลสวน
หย่อน  สนามเด็กเล่น 
และพื้นที่โดยรอบ 

-จ้างเหมาบริการ
ดูแลสวนหย่อม
สนามเด็กเล่น 
และพื้นที่โดยรอบ
จ านวน 1 อัตรา 

2 โครงการจ้างเหมา
ปฏิบัติงานสอน
คอมพิวเตอร์ของ
สถานศึกษาในสังกัด 
(กองการศึกษา) 

เงินงบประมาณ 90,000 เพื่อด าเนินการจ้างเหมา
ปฏิบัติงาน 
สอนคอมพิวเตอร์แกเ่ด็ก 
เยาวชนและประชาชน 
ทั้งภายใน และภายนอก
สถานศึกษา 

จ้างเหมา
ปฏิบัติงาน 
สอนคอมพิวเตอร์ 
1 อัตรา 

3 โครงการจ้างเหมา
ปฏิบัติการสอนดนตรีของ
สถานศึกษาในสังกัด 
(กองการศึกษา) 

เงินงบประมาณ 90,000 -เพื่อด าเนินการจ้างเหมา
ปฏิบัติ การสอนดนตรีแก่
เด็ก เยาวชนและ 
ประชาชน ทั้งภายในและ
ภาย นอกสถานศึกษา 

จ้างเหมา
ปฏิบัติงานสอน
ดนตรี ๑ อัตรา 

4 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรยีน
เทศบาลตลาดแค 
(กองการศึกษา) 

เงินงบประมาณ,  
เงินอุดหนุน 

แบบมี
วัตถุประสงค์ 

2,596,117 -เพื่อสนับสนุนเป็น
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรยีน
เทศบาลตลาดแค 
 

ครูและนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล
ตลาดแค 

5 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาเพื่อใช้จ่ายใน
สถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลตลาดแค 
(กองการศึกษา) 

เงินงบประมาณ,  
เงินอุดหนุน 

แบบมี
วัตถุประสงค์ 

219,440 -เพื่อสนับสนุนเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ บริหาร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล 
ตลาดแค 

ครูและนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล
ตลาดแค 



 

๒๒ 
 

 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

6 ค่าอาหารเสรมิ (นม)  
(กองการศึกษา) 

เงินงบประมาณ,  
เงินอุดหนุน 

แบบมี
วัตถุประสงค์ 

1,370,084 -จัดซื้ออาหาร
เสรมิ (นม) ให้แก่นักเรียน
ในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลฯ และ
สถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
ภายในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวดัสุอาหาร
เสรมิ(นม) ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตลาดแค เด็ก
อนุบาล และเด็ก
ประถมศึกษา ป.1 -     
ป.6 ของโรงเรียนเทศบาล
ตลาดแค และโรงเรียน
อนุบาลตลาดแค   

นักเรียนใน
สถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาฯ
ในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ 

7 โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันสถานศึกษาสังกัด
อื่นในเขตพื้นท่ีเทศบาล
ต าบลตลาดแค 
(กองการศึกษา) 
 

เงินอุดหนุน 
แบบ 

มีวัตถุประสงค ์

1,516,000 -เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
อุดหนุนอาหารกลางวัน
สถานศึกษาสังกัดอื่นใน
เขตเทศบาลต าบล 
ตลาดแค  

นักเรียนใน
สถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาฯ
ในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณตาม 
เทศบัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

๑ โครงการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ 
(กองสวัสดิการสังคม) 

เงินงบประมาณ 50,000 - เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ และผู้พิการทั้ง
ทางร่างกาย จิตใจ สังคม 
และเศรษฐกิจ 

จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี

2 โครงการอบรมเด็กและ
เยาวชนรู้เท่าทันสื่อ
ออนไลน ์
(กองสวัสดิการสังคม) 

เงินงบประมาณ 36,500 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการอบรมเด็กและ
เยาวชนรู้เท่าทันสื่อออนไลน์โด
ยมค่าใช้จ่าย เช่น  
ค่าสมนาคุณวิทยากร    
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรม ฯลฯ 
 

จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี

 



 

๒๓ 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณตาม 
เทศบัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

3 โครงการถ่ายทอดภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 
(กองสวัสดิการสังคม) 

เงินงบประมาณ 30,000 เพื่อด าเนินโครงการ
ถ่ายทอดภูมิปญัญา
ท้องถิ่น โดยมี
ค่าใช้จ่ายเช่น ค่า
สมนาคณุวิทยากร   
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรม ฯลฯ 

จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี

4 โครงการฝึกอบรม 
ส่งเสริมอาชีพ 
(กองสวัสดิการสังคม) 

เงินงบประมาณ 30,000 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพโดยมี
ค่าใช้จ่าย เช่น   
ค่าสมนาคณุ
วิทยากร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรม ฯลฯ 

จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี

5 โครงการเสรมิสร้างทักษะ
ส าหรับเด็กและเยาวชน 
(กองสวัสดิการสังคม) 

เงินงบประมาณ 20,000 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินโครงการ
เสรมิสร้างทักษะ
ส าหรับเด็กและ
เยาวชนโดยมี
ค่าใช้จ่าย เช่น  
ค่าสมนาคณุวิทยากร   
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรม ฯลฯ 

จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี

6 โครงการอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้น าสตร ี
(กองสวัสดิการสังคม) 

เงินงบประมาณ 50,000 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินโครงการ
อบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้น าสตร ี
โดยมีคา่ใช้จ่าย  
เช่น ค่าสมนาคณุ
วิทยากร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรม ฯลฯ 

จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี

7 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
(กองสวัสดิการสังคม) 

เงินอุดหนุน 
แบบมีวัตถุประสงค ์

6,000,000 เพื่อให้ผู้สูงอายุภายใน
เขตเทศบาลต าบล 
ตลาดแค ไดร้ับการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
อย่างทั่วถึง  
เหมาะสม และเป็น
ธรรม 

จ านวน  
๑2 ครั้ง/ป ี



 

๒๔ 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณตาม 
เทศบัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

8 เบี้ยยังชีพคนพิการ 
(กองสวัสดิการสังคม) 

เงินอุดหนุน 
แบบมีวัตถุประสงค ์

1,900,000 เพื่อให้คนพิการภายใน
เขตเทศบาลต าบล 
ตลาดแค ไดร้ับการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
อย่างทั่วถึง  
เหมาะสม เป็นธรรม 

จ านวน ๑2 ครั้ง/ป ี

9 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์
(กองสวัสดิการสังคม) 

เงินอุดหนุน 
แบบมีวัตถุประสงค ์

18,000 เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สนับสนุนการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่
แพทย์ได้รับรองและท า
การวินิจฉัยแล้ว มีความ
เป็นอยู่อย่างยากจนหรือ
ถูกทอดทิ้งขาดผู้
อุปการะดูแลไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองได ้

จ านวน ๑2 ครั้ง/ป ี

 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณตาม 
เทศบัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

๑ โครงการ 
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
(ส านักปลัดฯ) 

เงินงบประมาณ 50,000 -เพื่อสนอง 
แนวพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  
สยามบรมราชกุมาร ี

จ านวน 1 
โครงการ 

 
 

ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณตาม 
เทศบัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 สนบัสนุนตัวแทนชุมชนเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬากับ
หน่วยงานอ่ืน 
(กองการศึกษา) 

เงินงบประมาณ 20,000 -เพื่อส่งเสรมิและ
สนับสนุนตัวแทน 
ชุมชนเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬากับ 
หน่วยงานอ่ืน 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนประชาชน 

 
 



 

๒๕ 
 

 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณตาม 
เทศบัญญตั ิ วัตถุประสงค์ ผลผลติ 

1 โครงการรักน้ า รักป่า  
รักแผ่นดิน 
(ส านักปลัดฯ) 
 

เงินงบประมาณ 20,000 -เพื่อสนองแนว
พระบาทสมเด็จพระ 
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชินีนาถ  
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ าและป่า 

สร้างและบ ารุงรักษา
แหล่งน้ าในเขตพื้นท่ี
เทศบาล 

2 โครงการบริหารจัดการ 
ขยะพิษและขยะอันตราย 
ในชุมชน 
(กองสาธารณสุขฯ) 
 

เงินงบประมาณ 50,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินโครงการ
บริหารจดัการขยะพิษ
และขยะอันตรายใน
ชุมชน โดยมี
ค่าใช้จ่าย เช่น  
ค่าอาหาร   
ค่าอาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม  
ค่าป้ายไวนลิ ฯ  

รณรงค์อย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ 
(กองการศึกษา) 

เงินงบประมาณ 480,000 -เพื่อใช้เป็นสถานท่ี 
ออกก าลังกาย ของ 
เด็กนักเรยีนและ
ประชาชนท่ัวไป 

ลานกีฬา
อเนกประสงค์ 
จ านวน 1 แห่ง 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนน
หลังฝายน้ าล้นชุมชนตลาดแค
ตะวันออกฝั่งเหนือ หมู่ท่ี 15 
(กองช่าง) 

เงินงบประมาณ 200,000 -เพื่อสะดวกในการสัญจร
ไป-มา 

จ านวน 1 สาย 

3 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า 
คสล. ถนนเทศบาล ซอย 15  
ชุมชนสระแทด หมู่ท่ี 11 
(กองช่าง) 

เงินงบประมาณ 720,000 -เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง จ านวน 1 สาย 

๔ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. ถนนเทศบาล ซอย 9/4  
(ข้างบ้านนางอุทยัสิงห์พล – บ้าน
นายสุวรรณ เกิดมะเริง)  
ชุมชนโนนพิมานหมู่ที ่12 
(กองช่าง) 

เงินงบประมาณ 200,000 -เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง จ านวน 1 สาย 



 

๒๖ 
 

 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

๕ โครงการขุดลอกล าเหมือง
สาธารณประโยชน์        
(ข้างบ่อบ าบัดเทศบาล)  
ชุมชนส าโรงตะวันออก  
หมู่ที่ 1 
(กองช่าง) 

เงินงบประมาณ 100,000 -เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง 
และเปดิทางน้ า 

จ านวน 1 สาย 

๖ โครงการซ่อมแซมผิวจราจร 
คสล. ถนนเทศบาล ซอย 17 
ชุมขนตลาดแคตะวันออก 
ฝั่งเหนือ หมู่ที่ 15 
(กองช่าง) 

เงินงบประมาณ 450,000 -เพื่อสะดวกในการสัญจร
ไป-มา 

จ านวน 1 สาย 

๗ โครงการซ่อมแซมผิวจราจร 
คสล. ถนนเทศบาล ซอย 19 
(เลียบล าเหมือง)    
ชุมชนส าโรงตะวันออก  
หมู่ที่ 1 
(กองช่าง) 

เงินงบประมาณ 1,950,000 -เพื่อสะดวกในการสัญจร
ไป-มา 

จ านวน 1 สาย 

8 โครงการปรับปรุงถนน และ
ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ถนนเทศบาลซอย 6  
(ข้าง รพ.สต.ตลาดแค) 
(กองช่าง) 

เงินงบประมาณ 1,000,000 -เพื่อสะดวกในการสัญจร
ไป-มา 

จ านวน 1 สาย 

 
 

ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ตาม 

เทศบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 จัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ
(กองการศึกษา) 

เงินงบประมาณ 40,000 - เพื่อจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

2 จัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะ
ของท้าวสุรนาร ี
(กองการศึกษา) 

เงินงบประมาณ 10,000 - เพื่อเข้าร่วมงานฉลองวัน 
แห่งชัยชนะของท้าวสุรนาร ี

จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

3 จัดงานประเพณสีงกรานต ์
(กองการศึกษา) 

เงินงบประมาณ 50,000 - เพื่อจัดงานประเพณี
สงกรานตส์ืบสานและรักษา
ประเพณีที่ ดีงามของท้องถิ่น 

จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

4 จัดงานวันลอยกระทง 
(กองการศึกษา) 

เงินงบประมาณ 80,000 - เพื่อจัดงานประเพณีลอย
กระทงสืบสานรักษา
ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น 

จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

 



 

๒๗ 
 

 

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ตาม 

เทศบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 โครงการป้องกันและ 
ลดอุบัตเิหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม ่
(ส านักปลัดฯ) 
 

เงินงบประมาณ 30,000 - เพื่อลดอุบัติเหตุ  
- เพื่อบริการประชาชน  
ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 

ให้บริการ
ประชาชนท่ีใช้รถ
สัญจรไปมาช่วง
เทศกาลปีใหม่
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

2 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต ์
(ส านักปลัดฯ) 
 

เงินงบประมาณ 30,000 - เพื่อลดอุบัติเหตุ  
- เพื่อบริการประชาชน ผู้ใช้
รถใช้ถนนในช่วง เทศกาล
สงกรานต ์

ให้บริการ
ประชาชนท่ีใช้รถ
สัญจรไปมาช่วง
เทศกาลสงกรานต์
จ านวน 1 ครั้ง/ปี  
 

3 โครงการฝึกอบรมและ
ซักซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
(ส านักปลัดฯ) 

เงินงบประมาณ 20,000 - เพื่อเตรียมความพร้อมการ
ช่วย เหลือเมื่อเกดิเหตุสา
ธารณภัย 

จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี

 
 

   รายละเอียดครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลต าบลตลาดแค 

ครุภัณฑส์ านักงาน    

ที ่ รายการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 จัดซ้ือคูลเลอร์สแตนเลส  
(ต้มน้ าร้อน)   
(ส านักปลัดฯ) 

เงินงบประมาณ 9,800 - เพื่อใช้ส าหรับใน
กิจกรรมต่างๆ ของ
เทศบาล 

จ านวน 1 ตัว 

2 จัดซ้ือเครื่องบันทึกเสียง 
 (ส านักปลัดฯ) 

เงินงบประมาณ 5,000 - เพื่อใช้ส าหรับใน
กิจกรรมต่างๆ ของ
เทศบาล 

จ านวน 1 เครื่อง 
 

3 จัดซ้ือโซฟาห้องประชุมสภาฯ 
 (ส านักปลัดฯ) 

เงินงบประมาณ 25,000 - เพื่อใช้ส าหรับใช้ในห้อง
ประชุมเพ่ือต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมต่างๆของ
เทศบาล 

จ านวน 1 ชุด 
 

4 จัดซ้ือตู้บานเลื่อนกระจกซ้อน 
จ านวน 2 หลังๆ 
ละ 5,500 บาท  
(ส านักปลัดฯ) 

เงินงบประมาณ 11,000 - เพื่อใช้ส าหรับใช้เก็บวัสดุ
อุปกรณ์และเอกสารต่างๆ 
ของส านักปลัด 

จ านวน 2 หลัง 

5 จัดซ้ือเก้าอี้ปฏิบัติงานส าหรับ
พนักงานเทศบาล   
 (กองวิชาการและแผนงาน) 

เงินงบประมาณ 3,500 - เพื่อใช้ส าหรับปฏิบัติงาน
ส าหรับพนักงานเทศบาล  
 

จ านวน 1 ตัว 
 



 

๒๘ 
 

 

ครุภัณฑส์ านักงาน    

ที ่ รายการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

6 จัดซื้อคูลเลอรต์้มน้ าไฟฟ้า  
ขนาด  21 ลิตร   
(กองสวัสดิการสังคม) 

เงินงบประมาณ 15,000 - เพื่อใช้ส าหรับใน
กิจกรรมต่างๆ ของ
เทศบาล 

จ านวน 1 เครื่อง 

7 จัดซื้อโซฟาห้องประชุมศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายเุทศบาล
ต าบลตลาดแค 
(กองสวัสดิการสังคม) 

เงินงบประมาณ 25,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ
โซฟาห้องประชุมศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
เทศบาลต าบล 
ตลาดแค   

จ านวน 1 ชุด 

8 จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดเหล็ก 
2 บานเปิด มอก.จ านวน 2 
หลัง ๆ ละ 5,500 บาท 
(กองการประปา) 

เงินงบประมาณ 11,000 - เพื่อใช้ส าหรับเก็บ
เอกสารของ 
กองการประปา 

จ านวน 2 หลัง 

 
 
  

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ที ่ รายการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์  
(Smart Card Reader) 
(กองสวัสดิการสังคม) 

เงินงบประมาณ 1,400 เพื่อใช้ส าหรับงาน 
กองสวัสดิการสังคม 

จ านวน 2 เครื่อง 

 
 
 

ครุภัณฑก์ารเกษตร 

ที ่ รายการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 จัดซื้อเครื่องสูบน้ า 
แบบหอยโข่ง  
(มอเตอรไ์ฟฟ้า)  
(กองการประปา) 

เงินงบประมาณ 32,100 เพื่อใช้ส าหรับงาน 
กองการประปา 

จ านวน 1 เครื่อง 

 
 
 
 
 

/รายละเอียด... 



 

๒๙ 
 

 

รายละเอียดโครงการที่น ามาจ่ายขาดเงินสะสมและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ข้อมูลจากแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2563  

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ  วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 โครงการติดตั้งเสียงไร้สาย 
(กองวิชาการและแผนงาน) 

ตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม ่

500,000 -เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าสารทาง
ราชการ 

ในเขตเทศบาล
จ านวน 6 จุด 

 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ  วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 โครงการติดตั้ง 
เครื่องสูบน้้าเสียโรงสูบ 
ข้างรพ.สต.ตลาดแค  
(กองสาธารณสุขฯ) 

ตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม ่

500,000 -เพื่อใช้ระบายน้ าเสยี
ออกจากชุมชน 

จ านวน 1 จุด 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ  วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 โครงการปรับปรุงถนน และ 
ระบบระบายน้ า  
ชุมชนตลาดแค หมู่ที่ 2  
(กองช่าง) 

จ่ายขาดเงินสะสม 2,200,000 เพื่อให้มีถนนท่ีได้
มาตรฐานในการสญัจร
ไปมาและระบายน้ าไดด้ี 
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

จ านวน 1 สาย 

2 โครงการก่อสร้างสะพาน 
ข้ามล าธารปราสาท  
ชุมชนตลาดแคตะวันออก 
ฝั่งเหนือ-ใต้  หมู่ที่ 15 
(กองช่าง) 

จ่ายขาดเงินสะสม 500,000 เพื่อให้มีสะพานทีไ่ด้
มาตรฐานในการสญัจร
ไป-มา 

จ านวน 1 แห่ง 

 
 
 
 

 
/รายละเอียด… 

 



 

๓๐ 
 

 

       รายละเอียดโครงการที่น ามาจ่ายขาดเงินสะสม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ข้อมูลจากแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2563  

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ  วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการใหค้วามรู้ในการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรสัโคโร
น่า 2019 (COVID-19) 
และการจัดท าหน้ากาก
อนามัยเพื่อการป้องกัน
ตนเอง 
(กองสาธารณสุขฯ) 

จ่ายขาดเงินสะสม 30,000 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันโรคตดิเช้ือ
ไวรัส  โคโรน่า 2019 
(COVID-19) 

จ านวน  1  ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ  วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 โครงการขุดบ่อบาดาล 
ในเขตเทศบาลต าบล 
ตลาดแค  
(กองช่าง) 
 

จ่ายขาดเงินสะสม 1,000,000 เพื่อจัดหาน้ าอุปโภค
บริโภคใหเ้พียงพอแก่
ประชาชน 
-แก้ไขปัญหาภาวะแล้ง 
 

ภายในเขต
เทศบาลต าบล
ตลาดแค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/รายละเอียด... 



 

๓๑ 
 

 

รายละเอียดโครงการที่น ามาจ่ายขาดเงินสะสมและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ข้อมูลจากแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3/2563  

 
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ  วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 โครงการก่อสร้าง  
ถนน คสล. 
เข้าบ่อก าจัดขยะ 
(กองช่าง) 

จ่ายขาดเงินสะสม 600,000 -เพื่อสะดวกในการ
สัญจร ไป-มา 

จ านวน 1 สาย 

2 โครงการวางท่อ คสล. 
 ซอย 13 
 (กองช่าง) 

จ่ายขาดเงินสะสม 1,100,000 -เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง จ านวน 1 สาย 

3 โครงการถมดินบรเิวณ
ด้านหน้ารั้วโรงเรยีนอนุบาล
ตลาดแค 
(กองช่าง) 

ตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม ่

85,000 -เพื่อปรับพื้นดินให้เสมอ
สูงขึ้นและมีพื้นท่ีในการ
ใช้สอยเพิ่มขึ้น 

จ านวน 1 แห่ง 

4 โครงการก่อสร้าง 
ระบบกรองน้ าผิวดิน 
เพิ่มเตมิ จ านวน 1 จุด 
 

จ่ายขาดเงินสะสม 500,000 -เพื่อปรับปรุง เพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
ระบบการผลิตและ
ระบบจ่ายน้ าประปาให้
ได้คณุภาพและ 
ได้มาตรฐาน 

จ านวน 1 แห่ง 

5 โครงการก่อสร้าง 
ถังเก็บน้ าใส คลล. 
ขนาดความจ ุ
100,000 ลติร 

จ่ายขาดเงินสะสม 680,000 -เพื่อเก็บกักน้ าไว้ให้
ประชาชน  
ได้ใช้ อุปโภค-บริโภค       
ในสภาวะขาดแคลนน้ า 

จ านวน 1 แห่ง 

 
 

บัญชีครภุัณฑ ์
ข้อมูลจากแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3/2563  

ครุภัณฑส์ านักงาน   

ที ่ รายการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ  วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 จัดซื้อเก้าอ้ีปฏิบตัิงาน
ส าหรับพนักงาน  
(ส านักปลัดฯ) 

ตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม ่

3,500 เพื่อใช้จ่ายในการ
ปฏิบัติงานส าหรับ
พนักงานเทศบาล 

จ านวน ๑ ตัว 

2 จัดซื้อตู้บานเลื่อน 
กระจกซ้อน 
(กองวิชาการและแผนงาน) 

ตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม ่

11,000 -เพื่อใช้เก็บอกสารของ
กองวิชาการและ
แผนงาน 

จ านวน ๑ ชุด 



 

๓๒ 
 

 

 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ที ่ รายการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ  วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 1 kVA  
(ส านักปลัดฯ) 
 

ตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม ่

5,800 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของส านักปลัดฯ 

จ านวน 1 เครื่อง 
 

2 จัดซื้อเครื่องพิมพ์  
Multifunctionแบบฉีดหมึก 
พร้อมติดตั้งลังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)  
 (กองคลัง) 
  

ตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม ่

8,000 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของกองคลัง 

จ านวน 1 เครื่อง 
 

 
 
 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ

ที ่ รายการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ  วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 จัดซื้อเครื่องรบัส่งวิทยุ 
ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 
5 วัตต์ จ านวน ๑๐ เครื่อง 
ราคาเครื่องละ  
12,000 บาท 
(ส านักปลัดฯ) 

ตั้งจา่ย 
เป็นรายการใหม ่

120,000 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาล 

เครื่องรับส่งวิทยุ 
ระบบ VHF/FM 

ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 
จ านวน ๑๐ เครื่อง 

 
 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   

ที ่ รายการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ  วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 จัดซื้อเครื่องมลัตมิีเดยี
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA        
ขนาด 4,500  
ANSI Lumens  
(ส านักปลัดฯ) 

ตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม ่

62,500 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
บรรยายประกอบภาพ 
ในห้องประชุมเทศบาล
ต าบลตลาดแค 

จ านวน 1 เครื่อง  
 

 
 
 
 
 



 

๓๓ 
 

 

 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 

ที ่ รายการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ  วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 ค่าบ ารุงรักษาและ 
ปรับปรุงครภุัณฑ ์
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม
บ ารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภณัฑ์ขนาดใหญ ่
ซึง่ไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุง
ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) 
(ส านักปลัดฯ) 

ตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม ่

250,000 -เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม 
รถบรรทุกน้ า       ขนาด  
10,000 ลิตร                
หมายเลขทะเบียน                  
บย 2116 นครราชสีมา    
หมายเลขครภุัณฑ ์                   
006-41-0002 
 

จ านวน 1 คัน 

 
 
 

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง  

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ  วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 จัดซื้อชุดดับเพลิง 
ภายนอกอาคาร 
ประกอบด้วย เสื้อ กางเกง  
หมวก ฮูด ถุงมือ รองเท้า 
(ส านักปลัดฯ) 

ตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม ่

30,000 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยของ
เทศบาล 

ชุดดับเพลิง 

2 จัดซื้อสายส่งน้ าดับเพลิง
แบบยางสังเคราะห์ขนาด 
1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร 
พร้อมข้อต่อทองเหลือง 
(ส านักปลัดฯ) 

ตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม ่

22,000 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยของ
เทศบาล 

สายส่งน้ าดับเพลิง 

3 จัดซื้อสายส่งน้ าดับเพลิง
แบบยางสังเคราะห์ขนาด 
2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร
พร้อมข้อต่อทองเหลือง 
(ส านักปลัดฯ) 

ตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม ่

24,000 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยของ
เทศบาล 

สายส่งน้ าดับเพลิง 

4 จัดซื้อหัวฉีดชนิดปรับฝอย 
ป้องกันและระงับอัคคภีัย
ของเทศบาล 
(ส านักปลัดฯ) 

ตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม ่

25,000 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยของ
เทศบาล 

หัวฉีด 
ชนิดปรับฝอย 

 
 
 
 

 



 

๓๔ 
 

 

ครุภัณฑ์การเกษตร   

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ  วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 จัดซื้อเครื่องพ่นระบบ
ละอองฝอยละเอียด (ULV) 
แบบติดตั้งบนรถยนต์  
 (ราคาตามท้องตลาด) 
(กองสาธารณสุขฯ) 

ตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม ่

500,000 -เพื่อใช้พ่นยุงลาย 
ตามแหล่งชุมชน 

จ านวน 1 เครื่อง 

 
 

 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ  วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ ์
(กองสาธารณสุขฯ) 

ตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม ่

50,000 เพื่อบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม
บ ารุงรักษาโครงสร้าง 
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุง
ตามปกติหรือ 
ค่าซ่อมกลาง) 

ครุภัณฑ ์
ของ 

กองสาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/รายละเอียด... 



 

๓๕ 
 

 

รายละเอียดโครงการที่น ามาจ่ายขาดเงินสะสมและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ข้อมูลจากแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4/2563  

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ  วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 โครงการขุดลอก 
ล าธารปราสาท  
ช่วงตั้งแต่ สะพานสระแทด  
(สะพานวัดตลาดแค) ไปทาง       
วัดตลาดแค ระยะทาง 
150.00 เมตร  ขนาดกว้าง 
15.00 เมตร  
ลึกจากดินเดิม 2.00 ม.  
(กองช่าง) 

จ่ายขาดเงินสะสม 283,000 -เพื่อเปิดทางน้ า 
ตามล าธารปราสาท 
-เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้ใน
ยามคลาดแคลน 

จ านวน 1 แห่ง 

2 โครงการถมดินหน้าร้านค้า
ชุมชน (กองช่าง) 

ตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม ่

138,000 -เพื่อปรับปรุงพื้นที่
บริเวณหน้าร้านชุมชน 

จ านวน 1 แห่ง 

 
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ  วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

3 โครงการขุดลอกล าธาร
ปราสาท ช่วงตั้งแต่ 
แยกฝายสระแทด   
ถึง สะพานสระแทด  
(สะพานวัดตลาดแค) 

จ่ายขาดเงินสะสม 497,000 -เพื่อเปิดทางน้ า 
ตามล าธารปราสาท 
-เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้ใน
ยามคลาดแคลน 

จ านวน 1 แห่ง 

 
บัญชีครภุัณฑ ์

ข้อมูลจากแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 5/2563  

ครุภัณฑส์ านักงาน   

ที ่ รายการ แหล่งทีม่าของ
งบประมาณ 

งบประมาณ  วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 จัดซื้อโตะ๊เหล็กส านักงาน
ขนาดไม่น้อยกว่า 4  ฟุต 
(ราคาตามท้องตลาด) 
(กองวิชาการและแผนงาน) 

ตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม ่

8,000 -เพื่อใช้ส าหรับเป็นท่ีเก็บ
เอกสารภายใน 
ตู้คอนเทนเนอร์  
หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
กองวิชาการและ
แผนงาน 

จ านวน 1 ตัว 

------------------------------------ 



 
 

๓๖ 

 

โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

การใช้จ่ายงบประมาณ 

เทศบาลต าบลตลาดแค มีการใช้จ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563 และที่จ่ายขาดเงินสะสม,ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนาม 
ในสัญญาแล้ว และมีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน  33 โครงการ จ านวนเงิน  21,418,271 บาท สามารถ
จ าแนก ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์
 

โครงการ งบประมาณ       
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ         
ที่เบิกจ่าย     
(บาท) 

๑. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคณุภาพ 2 608,000 606,000 
๒. ยุทธศาสตรด์้านสาธารณสุข 6 373,000 333,174 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 7 5,921,271 5,921,271 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 5 8,230,000 3,375,680 
๕. ยุทธศาสตรด์้านการเกษตร - - - 

๖. ยุทธศาสตรด์้านการกีฬาและนนัทนาการ - - - 
๗. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

- - - 

๘. ยุทธศาสตรด์้านโครงสร้างพื้นฐาน 9 6,116,000 5,184,280 
๙. ยุทธศาสตรด์้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 2 120,000 120,000 
๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 2 50,000 41,968 

รวม 33 21,418,271 15,582,373 

 
รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  

เทศบาลต าบลตลาดแค 
ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีดังนี้  

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

วงเงิน 
ตามสัญญา 

เลขฎกีาหรือ 
วันลงนามในสัญญา 

1 โครงการติดตั้งเสียงไร้สาย 
(กองวิชาการและแผนงาน) 

เงินงบประมาณ 500,000 498,000  ฎ 3/63 
 

2 โครงการจ้างเหมาพนักงาน
ควบคุมดูแลระบบการผลิต
และการจ่ายน้ าประปา 
(กองการประปา) 

เงินงบประมาณ 108,000 
 

108,000 ฎ. 15,30/63 
ฎ. 46,60/63 
ฎ. 77,94/63 

ฎ. 110,128/63 
ฎ. 147,158/63 
ฎ. 177,191/63 

2 รวม - 608,000 606,000 - 

 

 



 
 

๓๗ 

 

 

 

 

  

 ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ วงเงินตามสัญญา 

เลขฎกีาหรือ 
วันลงนาม 
ในสัญญา 

1 โครงการรณรงค์และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
(กองสาธารณสุขฯ) 

เงินงบประมาณ 
 

50,000 48,000 ฎ. 743-744/63 
ฎ. 746/63 

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธานศาสตราจารย์  
พลเอกหญิง  พลเรือเอกหญิง  
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์  อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยะราชนารี  
(กองสาธารณสุขฯ) 

เงินงบประมาณ 
 

40,000 21,360 ฎ. 532-533/63 
 

๓ เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามโครงการพระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข  
ชุมชนละ 20,000 บาท  
จ านวน 10 ชุมชน 
(กองสาธารณสุขฯ) 

เงินอุดหนุน 
ด้านสาธารณสุข 

 

200,000 200,000 ฎ. 865-874/63 
 

4 โครงการ พลังคนไทยร่วมใจป้องกัน
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
(กองสาธารณสุขฯ) 

เงินงบประมาณ 13,000 13,000 ฎ. 542/63 

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) และ
การจัดท าหน้ากากอนามัยเพื่อการ
ป้องกันตนเอง 
(กองสาธารณสุขฯ) 

เงินงบประมาณ  30,000 29,459 ฎ. 517-819/63 
 

6 โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19)  
(กองสาธารณสุขฯ) 
 
 
 
 

เงินงบประมาณ 40,000 21,355 ฎ. 722-723/63 
 

6 รวม - 373,000 333,174 - 



 
 

๓๘ 

 

 

 

 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ วงเงินตาม

สัญญา 

เลขฎกีาหรือ 
วันลงนาม 
ในสัญญา 

1 โครงการจ้างเหมาบริการดูแล
สวนหย่อมสนามเด็กเล่นและ 
พื้นท่ีโดยรอบ 
(กองการศึกษา) 

เงินงบประมาณ 108,000 108,000 ฎ.86,164/63 
ฎ.276]354/63 
ฎ.464,547/63 
ฎ.632,708/63 
ฎ.800,895/63 

ฎ.986,1143/63 
2 โครงการจ้างเหมาปฏิบัติงานสอน

คอมพิวเตอร์ของสถานศึกษา 
ในสังกัด 
(กองการศึกษา) 

เงินงบประมาณ 90,000 90,000 ฎ.87/63 
ฎ.277/63 
ฎ.355/63 
ฎ.463/63 
ฎ.545/63 

3 โครงการจ้างเหมาปฏิบัติการสอน
ดนตรีของสถานศึกษาในสังกัด 
(กองการศึกษา) 

เงินงบประมาณ 90,000 90,000 ฎ. 88/63 
ฎ.166/63 
ฎ.278/63 
ฎ.356/63 
ฎ.462/63 
ฎ.546/63 

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลตลาดแคเพื่อใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียนเทศบาลตลาดแค ดังน้ี  (กองการศึกษา) 

 (1)โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน 
 

เงินอุดหนุน 1,232,000 1,232,000 ฎ.210/63 
ฎ.318/63 
ฎ.579/63 
ฎ.894/63 

 (2) ค่าใช้จ่ายส าหรับการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น  ดังน้ี 
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา 
เงินอุดหนุน 20,000 20,000 ฎ.210/63 

 
 - ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตเพ่ือการ

เรียนรู้ ADSL9,600 /Wifi   
7,200 บาท/ปี 

เงินอุดหนุน 16,800 16,800 ฎ.210/63 
 

 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียน 

เงินอุดหนุน 100,000 100,000 ฎ.210/63 
 

 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียน 

เงินอุดหนุน 50,000 50,000 ฎ.210/63 
 

 - ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา 

เงินอุดหนุน 21,000 21,000 ฎ.210/63 
 

 (3)เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
(ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับ 
นักเรียนยากจน) 

เงินอุดหนุน 45,000 45,000 ฎ.210/63 
 



 
 

๓๙ 

 

 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

เลขฎกีาหรือ 
วันลงนาม 
ในสัญญา 

 4) การจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี ้
 - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เงินอุดหนุน 566,000 566,000 ฎ.210/63 

ฎ.579/63 
ฎ.1151/63 

 - ค่าหนังสือเรียน  เงินอุดหนุน 167,907 167,907 ฎ.579/63 
ฎ.1151/63 

 - ค่าอุปกรณ์การเรียน  เงินอุดหนุน 101,880 101,880 ฎ.210/63 
 - ค่าเครื่องแบบนักเรียน เงินอุดหนุน 105,120 105,120 ฎ.579/63 

ฎ.1151/63 
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน เงินอุดหนุน 143,040 143,040 ฎ.210/63 

ฎ.1151/63 
ฎ.579/63 

 5.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเพื่อใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลตลาด ดังต่อไปนี ้

 (1) โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน 

เงินอุดหนุน 137,200 137,200 ฎ.59/63 
ฎ.319/63 
ฎ.580/63 
ฎ.904/63 

ฎ.1101/63 
 (2) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน

ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 
ตลาดแค 

เงินอุดหนุน 47,600 
 
 

47,600 
 

ฎ.319/63 
ฎ.280/63 
ฎ.616/63 
ฎ.904/63 

 (3) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตลาดแค ดังนี ้ 
 - ค่าหนังสือเรียน เงินอุดหนุน 5,600  5,600  ฎ.580/63 

ฎ.1101/63 
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน เงินอุดหนุน 5,600  5,600  ฎ.580/63 

ฎ.1101/63 
 - ค่าเครื่องแบบนักเรียน เงินอุดหนุน 8,400  8,400  ฎ.580,1101/63 

 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน เงินอุดหนุน 12,040  12,040  ฎ.580,1101/63 

5 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
สถานศึกษาสังกัดอื่นในเขตพื้นท่ี
เทศบาลต าบลตลาดแค 

เงินอุดหนุน 1,516,000 1,516,000 ฎ.103,317/63 
ฎ.663,894/63 

6 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่
นักเรียนในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลฯและสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการภายในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ 
 

เงินอุดหนุน 1,370,084 
 

1,370,084 
 

ฎ.122,471/63 
ฎ.543,1047/63 

 



 
 

๔๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
(กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีไม่ก่อหน้ีผูกพัน) 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

เลขฎกีาหรือ 
วันลงนาม 
ในสัญญา 

7 โครงการกั้นห้องพักครูอาคาร
ประถมศึกษาตอนต้น เพ่ือจัดให้มี
สถานท่ีห้องพักครูและ 

เงินอุดหนุน 70,000 70,000 ฎ.548/63 

7 รวม - 5,921,271 5,921,271 - 

 ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

เลขฎกีาหรือ 
วันลงนาม 
ในสัญญา 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพผูสู้งอายุ
(กองสวัสดิการสังคม) 

เงินงบประมาณ 250,000 112,320 ฎ. 409-415/63 
ฎ. 435/63 

2 โครงการอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้น าสตร ี
(กองสวัสดิการสังคม) 

เงินงบประมาณ 50,000 50,000 ฎ.1052/63 
ฎ.10911093/63 

3 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
(กองสวัสดิการสังคม) 

เงินงบประมาณ 30,000 27,860 ฎ.967/63 
ฎ.999-1002/63 

4 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เงินอุดหนุน 6,000,000 2,580,700 ฎ.68/63 
ฎ.137/63 
ฎ.213/63 
ฎ.343/63 

ฎ.369-371/63 
ฎ.508-509/63 

ฎ.594/63 
ฎ.672/63 
ฎ.783/63 
ฎ.851/63 
ฎ.953/63 
ฎ1136/63 

 
 



 
 

๔๑ 

 

 

 

 

 ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

เลขฎกีาหรือ 
วันลงนาม 
ในสัญญา 

5 เบี้ยยังชีพคนพิการ เงินอุดหนุน 1,900,000 604,800 ฎ.68/63 
ฎ.137/63 
ฎ.213/63 
ฎ.343/63 

ฎ.369-371/63 
ฎ.508-509/63 

ฎ.594/63 
ฎ.672/63 
ฎ.783/63 
ฎ.851/63 
ฎ.953/63 

ฎ. 1136/63 
5 รวม - 8,230,000 3,375,680 - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

(กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 กรณีไม่ก่อหน้ีผูกพัน) 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

เลขฎกีาหรือ 
วันลงนาม 
ในสัญญา 

1 โครงการขยายผิวจราจร คสล. ถนน
เทศบาล ซอย 20 (หลังโรงเรยีน
เทศบาลต าบลตลาดแค)  
(กองช่าง)   

เงินงบประมาณ 100,000 99,880 ฎ.147/63 
 

2 โครงการปรับปรุงถนนและรางระบาย
น้ า คสล. ถนนเทศบาล ซอย 2 ชุมชน
โนนหนามแดง หมู่ที่ 12 (ข้างบ้าน
นางจันทร์ทิพย์ หาญอาสระเวช ถึง
บ้านนายวิชิต โสมกลาง) 
 (กองช่าง)   

เงินงบประมาณ 1,828,000 1,680,000 
  

ฎ.534/63 
ฎ.601/63 

 

3 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. 
ถนนเทศบาล ซอย 8 ชุมชนชาววัง 
หมู่ที่ 2  
(กองช่าง)   

เงินงบประมาณ 900,000 885,000 ฎ.573/63 
 



 
 

๔๒ 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

(กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 กรณีไม่ก่อหน้ีผูกพัน) 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

เลขฎกีาหรือ 
วันลงนาม 
ในสัญญา 

4 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ถนน
เทศบาลซอย 13/1 (ซอยข้างบ้าน
นางเฉลียว) ชุมชนตะขบหมู่ท่ี 4 
 (กองช่าง)   

เงินงบประมาณ 231,000 229,900 ฎ.302/63 
 

5 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ถนน
เทศบาลซอย 15/1 (ซอยข้างบ้าน
นางประกอบ)ชุมชนสระแทด  
หมู่ที ่11      
(กองช่าง)   

เงินงบประมาณ 210,000 209,800 ฎ.190/63 
 

6 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย
บ้านนายสมศักดิ–์บ้านนางเสง่ียม 
ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนือ
หมู่ที ่15 
(กองช่าง)   

เงินงบประมาณ 100,000 99,900 ฎ.215/63 
 

7 โครงการก่อสร้างถนนคสล.  
ซอยยายยิ่ง (ร้านซ่อมวิทยุ)  
ชุมชนตลาดแคหมู่ที่  2 
(กองช่าง)   

เงินงบประมาณ 50,000 48,000 ฎ.147/63 
 

7 รวม - 3,419,000 3,252,480 - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

จ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (มาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

เลขฎกีาหรือ 
วันลงนาม 
ในสัญญา 

1 โครงการวางท่อส่งน้ าจากโรงสูบ-
คลองส่งน้ า ถนนเทศบาล ซอย 6
ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งใต้ 
หมู่ที่ 15  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

เงินสะสม 
 

2,200,000 1,490,000 ฎ 396/63 

1 รวม - 2,200,000 1,490,000 - 



 
 

๔๓ 

 

 

 
 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

จ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

เลขฎกีาหรือ 
วันลงนาม 
ในสัญญา 

1 โครงการขุดลอกล าธารปราสาท  
ช่วงตั้งแต่แยกฝายสระแทด ถึง 
สะพานสระแทด  
(สะพานวัดตลาดแค) 
(กองช่าง) 

เงินสะสม 497,000 441,800 ฎ.849/63 
 

1 รวม - 497,000 441,800 - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

เลขฎกีาหรือ 
วันลงนาม 
ในสัญญา 

1 จัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ
(กองการศึกษา) 

เงินงบประมาณ 40,000 40,000 ฎ.301/62 
ฎ.302/62 
ฎ.390/62 
ฎ.360/62 
ฎ.352/62 

2 จัดงานวันลอยกระทง 
(กองการศึกษา) 

เงินงบประมาณ 80,000 80,000 ฎ.152/62 
ฎ.171/62 
ฎ.173/62 
ฎ.174/62 
ฎ.172/62 

2 รวม - 120,000 120,000 - 

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

เลขฎกีาหรือ 
วันลงนาม 
ในสัญญา 

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหต ุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
(ส านักปลัดฯ) 

เงินงบประมาณ 30,000 22,980 ฎ. 298/63 
ฎ. 299/63 

2 โครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ส านักปลัดฯ) 

เงินงบประมาณ 20,000 18,988 
 

ฎ. 1007/63 
  ฎ. 1012-1017/63 

 
2 รวม - 50,000 41,968 - 



 
 

๔๔ 

 

เทศบาลต าบลตลาดแค มีการใช้จ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 และที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนาม ในสัญญาแล้ว และ มีการเบิกจ่าย
งบประมาณแล้ว และสามารถจ าแนกเป็นประเภทครุภัณฑ์ได้ ดังนี ้
 

 

ครุภัณฑส์ านักงาน 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ 

งบประมาณ
ตามเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

เลขฎกีาหรือ 
วันลงนาม 
ในสัญญา 

1 จัดซื้อคูลเลอรส์แตนเลส (ต้มน้ าร้อน)   
(ส านักปลัดฯ) 

เงิน
งบประมาณ 

9,800 8,900 ฎ.1030/63 

2 จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง 
 (ส านักปลัดฯ) 

เงิน
งบประมาณ 

5,000 4,980 ฎ.1045/63 

3 จัดซื้อโซฟาห้องประชุมสภาฯ 
 (ส านักปลัดฯ) 

เงิน
งบประมาณ 

25,000 24,500 ฎ.1046/63 

4 จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกซ้อน 
จ านวน 2 หลังๆ ละ 5,500 บาท  
(ส านักปลัดฯ) 

เงิน
งบประมาณ 

11,000 10,000 ฎ.1029/63 

5 จัดซื้อเก้าอ้ีปฏิบตัิงานส าหรับพนักงาน 
จ านวน ๑ ตัว 
(ส านักปลัดฯ) 

เงิน
งบประมาณ 

3,500 3,500 ฎ.1028/63 
 

6 จัดซื้อเก้าอ้ีปฏิบตัิงานส าหรับ 
พนักงานเทศบาล   
 (กองวิชาการและแผนงาน) 

เงิน
งบประมาณ 

3,500 3,500 ฎ.988/63 

7 จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกซ้อน 
จ านวน 2 หลังๆ ละ 5,500 บาท  
(กองวิชาการและแผนงาน) 

เงิน
งบประมาณ 

11,000 10,000 ฎ.1001/63 

8 จัดซื้อโตะ๊เหล็กส านักงานขนาดไมน่้อย
กว่า 4  ฟุต (ราคาตามท้องตลาด) 
(กองวิชาการและแผนงาน) 

เงิน
งบประมาณ 

8,000 6,800 ฎ.1013/63 

9 จัดซื้อคูลเลอรต์้มน้ าไฟฟ้า  
ขนาด  21 ลิตร   
(กองสวัสดิการสังคม) 

เงิน
งบประมาณ 

15,000 15,000 ฎ.1048/63 

10 จัดซื้อโซฟาห้องประชุมศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผูส้งูอายุ
เทศบาลต าบลตลาดแค 
(กองสวัสดิการสังคม) 

เงิน
งบประมาณ 

25,000 24,500 ฎ.1049/63 

11 จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดเหล็ก  
2 บานเปิด มอก. 
จ านวน 2 หลัง ๆ ละ 5,500 บาท 
(กองการประปา) 

เงิน
งบประมาณ 

11,000 11,000 ฎ.36/63 

11 รวม - 127,800 122,280 - 



 
 

๔๕ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ 

งบประมาณ
ตามเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

เลขฎกีาหรือ 
วันลงนาม 
ในสัญญา 

1 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ all in one ส าหรับ
ใช้ประมวลผลในงานทะเบยีนราษฎร 
จ านวน   1  เครื่อง 
(ส านักปลัดฯ) 

เงิน
งบประมาณ 

23,000 23,000 ฎ.201/63 
 

2 จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์  LED  ขาวด า 
ส าหรับใช้ในงานทะเบียนราษฎร  
จ านวน  1 เครื่อง 
(ส านักปลัดฯ) 

เงิน
งบประมาณ 

8,900 8,900 ฎ.201/63 
 

3 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า  
ขนาด 1 kVA จ านวน 1 เครื่อง 
(ส านักปลัดฯ) 

เงิน
งบประมาณ 

5,800 5,500 ฎ.1022/63 

4 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์
ส าหรับงานส านักงาน  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
(กองวิชาการและแผนงาน) 

เงิน
งบประมาณ 

17,000 16,830 ฎ.975/63 

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

เงิน
งบประมาณ 

2,600 2,550 ฎ.975/63 

6 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า            
ขนาด 800 VA 
(กองวิชาการและแผนงาน) 

เงิน
งบประมาณ 

2,500 2,430 ฎ.975/63 

6 รวม - 59,800 59,210 - 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   

ที ่ โครงการ แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ 

งบประมาณ
ตามเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

เลขฎกีาหรือ 
วันลงนาม 
ในสัญญา 

1 จัดซื้อเครื่องมลัตมิีเดยีโปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI 
Lumens จ านวน 1 เครื่อง 

เงิน
งบประมาณ 

62,500 62,000 ฎ.1021/63 
 

1 รวม - 62,500 62,000 - 



 
 

๔๖ 

 

 

 

 

 
 

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ 

งบประมาณ
ตามเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

เลขฎกีาหรือ 
วันลงนาม 
ในสัญญา 

1 จัดซื้อชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร 
ประกอบดว้ย เส้ือ กางเกง หมวด ฮู้ด  ถุงมือ 
รองเท้า จ านวน 2 ชุด ชุดละ 15,000 บาท 

เงินงบประมาณ 30,000 30,000 ฎ.1103/63 
 

1 รวม - 30,000 30,000 - 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ

ที ่ โครงการ แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ 

งบประมาณ
ตามเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

เลขฎกีาหรือ 
วันลงนาม 
ในสัญญา 

1 จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด
มือถือ 5 วัตต์ จ านวน ๑๐ เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 12,000 บาท 
(ส านักปลัดฯ) 

เงินงบประมาณ 120,000 120,000 ฎ.1001/63 
 

1 รวม - 120,000 120,000 - 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ 

งบประมาณ
ตามเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

เลขฎกีาหรือ 
วันลงนาม 
ในสัญญา 

1 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากวา่  6,000 ซีซี  แบบอัด
ท้าย จ านวน  1  คัน 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

เงินงบประมาณ 2,400,000 2,380,000 ฎ.396/63 
 

1 รวม - 2,400,000 2,380,000 - 

ครุภัณฑก์ารเกษตร 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ 

งบประมาณ
ตามเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

เลขฎกีาหรือ 
วันลงนาม 
ในสัญญา 

1 เครื่องสูบน้ า ขนาด ๓๐ กิโลวัตต์  (๔๐ แรงม้า)  
จ านวน  ๑  ชุด (สลล.)  

เงินงบประมาณ 500,000 496,439.34 ฎ.629/63 
 

2 จัดซื้อเครื่องพ่นระบบละอองฝอยละเอยีด 
(ULV) แบบติดตั้งบนรถยนต์ จ านวน  ๑  
เครื่อง (สลล.) 

เงินงบประมาณ 500,000 490,000 ฎ.1090/63 
 

2 รวม - 1,000,000 986,439.34 - 



 
 

๔๗ 

 

 

 
 

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

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ 

งบประมาณ
ตามเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

เลขฎกีาหรือ 
วันลงนาม 
ในสัญญา 

1 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม 
ปรับปรุงครภุัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ที่อยู่ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เช่น รถบรรทุกน้ า รถดับเพลิง และ
รถกระเช้าฯ  ท่ีการซ่อมแซมนั้นกระทบ
ต่อโครงสร้างหลัก เช่น ซ่อมเครื่องยนต์ 
ซ่อมแชสซีฯ ฯลฯ และเพื่อจ่ายเปน็ค่า
บ ารุงรักษาซ่อมแซม ปรับปรุงครุภณัฑ์
ยานพาหนะและขนส่งท่ีอยู่ในงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกน้ าขนาด 
๑๐,๐๐๐ ลิตร หมายเลขทะเบยีน  
บย ๒๑๑๖ นครราชสีมา หมายเลข
ครุภณัฑ์ ๐๐๖-๔๑-๐๐๐๒ 
(ส านักปลัดฯ) 

เงิน
งบประมาณ 

250,000 243,960 ฎ.1109/63 
 

1 รวม - 250,000 243,960 - 



๔๘ 
 

โครงการที่น ามาจัดท าเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
แต่ไม่ได้ด าเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีดังนี้ 

 
 

ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 โครงการรักน้้า รักป่า รักแผ่นดิน 
(ส้านักปลัดฯ) 

20,000 -เนื่องจากติดสถานการณ์ โควิด-19 

2 โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
(ส้านักปลัดฯ) 

300,000 -เนื่องจากยังไม่มีประกาศให้มีการ
เลือกตั้ง 

3 โครงการจดัท้าสื่อเผยแพรผ่ลงาน 
ของเทศบาล 
(กองวิชาการและแผนงาน) 

20,000 -เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ไมไ่ด้จดัท้าสื่อเผยแพร่     
ผลการด้าเนินงานประจ้าป ี

4 โครงการประชาคมเพื่อจัดท้าแผนพัฒนา
เทศบาล 
(กองวิชาการและแผนงาน) 

40,000 -เนื่องจากติดสถานการณ์ โควิด-19 

 
 
 

การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 โครงการป้องกันโรคติดต่อ 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

10,000 -เนื่องจากมีงบประมาณเป็น 
เงินอุดหนุนมาสนับสนุนโครงการ
ป้องกันโรคติดต่อ โควิด-19 

2 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพการดูแลผูสู้งอายุ  
สร้างสุข  ๕ มิต ิ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

20,000 -เนื่องจากติดสถานการณ์ โควิด-19 
 

3 โครงการส่งเสริมความปลอดภัยดา้นอาหาร 48,000 -เนื่องจากติดสถานการณ์ โควิด-19 
 

 
 
 
 
 
 

/การพัฒนา... 



 

๔๙ 
 

 

การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 โครงการอบรมเด็กและเยาวชน รู้เท่าทันสื่อ
ออนไลน์                                          
(กองสวัสดิการสังคม)  

36,500 -เนื่องจากติดสถานการณ์ โควิด-19 
 

2 โครงการถ่ายทอดภูมิปญัญาท้องถิน่           
(กองสวัสดิการสังคม) 

30,000 -เนื่องจากติดสถานการณ์ โควิด-19 

3 โครงการเสรมิสร้างทักษะส้าหรับเด็กและ
เยาวชน 
(กองสวัสดิการสังคม) 

20,000 -เนื่องจากติดสถานการณ์ โควิด-19 

 
 

การพัฒนาด้านการเกษตร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
(ส้านักปลัดฯ) 

50,000 -เนื่องจากติดสถานการณ์ โควิด-19 

 
 

การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 สนับสนุนตัวแทนชุมชนเข้าร่วมการแข่งขัน 
กีฬากับหน่วยงานอื่น 
(กองการศึกษา) 

20,000 -เนื่องจากติดสถานการณ์ โควิด-19 

 
 

การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 โครงการรักน้้า รักป่า รักแผ่นดิน 
(ส้านักปลัดฯ) 

20,000 -เนื่องจากติดสถานการณ์ โควิด-19 

    
 /การพัฒนา... 



 

๕๐ 
 

 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค ์
(กองการศึกษา) 

480,000 -เนื่องจากได้โอนงบประมาณ 
เพื่อไปซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

2 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า คสล. ถนน
เทศบาล ซอย 15 ชุมชนสระแทด หมู่ที่ 11 
(กองช่าง) 

720,000 -รอหนังสือยินยอมจากประชาชน 

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.  
ถนนเทศบาลซอย 9/4  
(กองช่าง) 

200,000 -รอหนังสือยินยอมจากประชาชน 

4 โครงการขุดลอกล้าเหมืองสาธารณประโยชน์ 
(ข้างบ่อบ้าบัดเทศบาล)  ชุมชนส้าโรงตะวันออก 
หมู่ที่ 1 
(กองช่าง) 

100,000 -รอหนังสือยินยอมจากประชาชน 

5 โครงการซ่อมแซมผิวจราจร คสล. ถนนเทศบาล 
ซอย 17 ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนือ   
หมู่ที่ 15 
(กองช่าง) 

450,000 -รอหนังสือยินยอมจากประชาชน 

6 โครงการซ่อมแซมผิวจราจร คสล.  
ถนนเทศบาล ซอย 19  
(เลียบล้าเหมือง) 
ชุมชนส้าโรงตะวันออก หมู่ที่ 1 
(กองช่าง) 

1,950,000  
 

-รอหนังสือยินยอมจากประชาชน 

7 โครงการปรับปรุงถนน และก่อสรา้ง 
ท่อระบายน้้า คสล. ถนน เทศบาล ซอย 6  
(ข้าง รพ.สต. ตลาดแค) 
(กองช่าง) 

1,000,000 -รอหนังสือยินยอมจากประชาชน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕๑ 
 

 

โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
แต่ไม่ได้ด าเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1  โครงการปรบัปรุงถนนและระบบระบายน้้า 
ชุมชนตลาดแค หมู่ที่ 2  
 (กองช่าง) 

2,200,000 -อยู่ในข้ันตอนตรวจสอบแบบจาก
วิศวกร 

2  โครงการก่อสร้างสะพานข้ามล้าธารปราสาท 
ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนือ-ใต้   
หมู่ที่  15 งบประมาณ 
 (กองช่าง) 

500,000 -รอตรวจสอบแบบและรับรองจาก
วิศวกร 

3  โครงการขุดบ่อบาดาล ในเขตเทศบาลต้าบล
ตลาดแค 
(กองช่าง) 

1,000,000 -ตรวจสอบคณุภาพน้้าแล้วไม่
สามารถด้าเนินการได้เนื่องจาก
น้้าเค็ม 

4  โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.  
เข้าบ่อก้าจัดขยะงบประมาณ  
600,000 บาท/ ขออนุมัติด้าเนนิการ 
 นอกเขตเทศบาล 
(กองช่าง) 

600,,000 -อยู่ในข้ันตอนตรวจสอบแบบจาก
วิศวกร 

5  โครงการวางท่อ คสล. ซอย 13             
งบประมาณ  1,100,000 บาท  
(กองช่าง) 

1,100,000 -อยู่ในข้ันตอนตรวจสอบแบบจาก
วิศวกร 

6  โครงการถมดินบริเวณด้านหน้ารัว้ 
 โรงเรียนอนุบาลตลาดแค 
  (กองช่าง) 

85,000 -รอหนังสืออนุญาต 
 จาก ทางหลวง 
 

7 โครงการขุดลอกล้าธารปราสาท  
ช่วงตั้งแต่ สะพานสระแทด   
(สะพานวัดตลาดแค) ไปทางวัดตลาดแค 
ระยะทาง   150.00 เมตร  ขนาดกว้าง 
15.00 เมตร ลึกจากดินเดมิ 2.00 ม.  
(กองช่าง) 

283,000 -รอหนังสือยินยอมจาก 
ที่ข้างเคียง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕๒ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม ที่น ามาจัดท าเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
แต่ไม่ได้ด าเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  และ 
ได้ขอกันเงินไว้เพื่อด าเนินการ/เบิกเหลื่อมปี ในปีงบประมาณถัดไป มีดังนี้ 

 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 โครงการปรับปรุงถนนและก่อสร้าง 
ท่อระบายน้้า คสล. ถนนเทศบาล ซอย 6                   
(ข้างโรงพยาบาลตลาดแค) 
(กองช่าง) 

1,000,000 -เนื่องจากด้าเนินการไม่ทัน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(อยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
 

2 โครงการถมดินร้านคา้ชุมชน 
(กองช่าง)   

138,000 -เนื่องจากด้าเนินการไม่ทัน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(โอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม)่ 
 

 

 

 

 

 

การพัฒนาด้านความม่ังคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ช่วงเทศกาลสงกรานต ์
(ส้านักปลัดฯ) 

30,000 -เนื่องจากติดสถานการณ์ โควิด-19 

 
 
 

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



53 
 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 

1. โครงการติดตั้งเสียงไร้สาย 

 
2.  โครงการจ้างเหมาพนักงานควบคุมดูแลระบบการผลิตและการจ่ายน้้าประปา 

 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

1. โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก 

 
2. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง 

พลอากาศเอกหญงิ สมเดจ็พระเจา้น้องนางเธอ เจา้ฟา้จุฬาภรณวลยัลักษณ์อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควฒันวรขัตตยิะราชนาว ี

 
3. เงินอุดหนุนส้าหรับการด้าเนินงานตามโครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข  ชุมชนละ 20,000 บาท  

จ้านวน 10 ชุมชน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

1. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตลาดแค 

 
2. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสถานศึกษาสังกัดอ่ืนในเขตเทศบาลต้าบลตลาดแค 

 
3. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ และสถานศึกษาสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 

 
2. โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้น้าสตรี 

 
3.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ 
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4โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้
พิการหรือทุพพลภาพ 

 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. โครงการบริหารจัดการขยะพิษและขยะอันตรายในชุมชน 

 
2. โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

 
 3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และ
การจัดท้าหน้ากากอนามัยเพ่ือการป้องกันตนเอง 

 

 4.  โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้้าถนนเทศบาลซอย 9 ถึง ซอย 9/1  

 

2. โครงการปรับปรุงถนนและรางระบายน้้า คสล. ถนนเทศบาลซอย 2 

 
3. โครงการวางท่อระบายน้้า คสล. ถนนเทศบาลซอย 8 

 

 

 

4.โครงการปรับปรุงถนน เทศบาลซอย 1 และซอย 9/1 (บริเวณข้างบ้านนายอยู่ – นางแถม) 

 

5.โครงการปรับปรุงถนน และท่อระบายน้้า คสล. ถนนเทศบาลซอย 4 

 
 6. โครงการวางท่อส่งน้้าจากโรงสูบถึงคลองส่งน้้า  ถนนเทศบาลซอย 6 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 

1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 

 

2. โครงการจัดงานวันลอยกระทง 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
 

 
 2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่างสงกรานต์ 

 

 3. โครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 


