
 
 
 

   
 

 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น                    
(พ.ศ. 2561-2565) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 1 ปี    

 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  เทศบาลต าบลตลาดแค อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
 

 



ค ำน ำ 
 

ตามที่ เทศบาลต าบลตลาดแค ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่  15  กันยายน  2563  โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม  2563 
แล้วนั้น 

บัดนี้ เทศบาลต าบลตลาดแค ได้ด าเนินการตามเทศบัญญัติฯ ครบ  1 ปีงบประมาณแล้ว    
(1 ตุลาคม 2563 - 30  กันยายน  2564)  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 14  มาตรา 253  ก าหนดให้ อปท. สภาท้องถิ่น และ
ผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบรวมตลอดทั้งมีกลไก            
ให้ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ  29  (3) 

  เทศบาลต าบลตลาดแค จึงได้จัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  รอบ  1  ปี  (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน  
2564) (เฉพาะโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) และที่เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ) ที่น ามา
จัดท าเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2๕64 เพ่ือให้ทราบถึงความคืบหน้า     
ในการด าเนินการงานดังกล่าวว่ามีผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ หรือมีปัญหาอุปสรรคอย่างไร ทั้งนี้เพ่ือจะได้
ด าเนินการหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ ต่อไป 

 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลตลาดแค 
เทศบาลต าบลตลาดแค  อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
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รูปภาพโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564           46-52 

 
รายชื่อคณะกรรมการ                53-55 
 

 



๑ 
 

 

 

 

      
ประกาศเทศบาลต าบลตลาดแค 

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
………………………………………………….. 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท. สภาท้องถิ่น 
และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไก        
ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ 29 (3)  ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฯ และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ  เทศบาลต าบลตลาดแค 
จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาล
ต าบลตลาดแค ดังนี้  

ก. วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลตลาดแค 
“เทศบาลต าบลตลาดแค  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสามัคคีปลอดภัย ใฝุคุณธรรม 

เลิศล้ าการศึกษา น าพาเศรษฐกิจพอเพียง” 
ข. พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 

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

 
/ค.ยุทธศาสตร์ 
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ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลตลาดแค ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาไว้ 
๑๐  ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 
1. แผนงานบริหารทั่วงานไป 

         2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
         3. แผนงานการศึกษา 
         4. แผนงานสาธารณสุข 
         5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
         6. แผนงานเคหะชุมชน 
         7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
         8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
         9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
         10. แผนงานการพาณิชย์ 
         11. แผนงานงบกลาง 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

1. แผนงานสาธารณสุข 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

1. แผนงานการศึกษา 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
         1. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
        2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
         3. แผนงานงบกลาง 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
6. ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ 
  1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
         2. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพย์ยากรและสิ่งแวดล้อม 
 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 

2. แผนงานสาธารณสุข 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
         1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
9. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 

1. แผนงานบริหารทั่วงานไป 
         2. แผนงานการศึกษา 
         3. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
10. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ังคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
         1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
 

/ง. การ... 
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ง. การวางแผน 
    เทศบาลต าบลตลาดแค ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 17  และ ข้อ 18 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น 
การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชนในพ้ืนที่ แล้วน ามาจัดท าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) ต่อไป 

เทศบาลต าบลตลาดแค ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่  ๒8  
มิถุนายน  2562  มีโครงการเฉพาะในปี พ.ศ. 2564 จ านวน 180 โครงการ งบประมาณ 
61,898,620 บาท และได้เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) จ านวน 4 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 
4) แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-256๕) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4/2564  ประกาศใช้เมื่อวันที่ 14 
มิถุนายน  2564  จ านวน 27 โครงการ งบประมาณ 16,290,500 บาท 

และได้เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
1) แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-256๕)  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2562 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2562  จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 600,000 บาท 

2) แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-256๕)  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2564 ประกาศใช้เมื่อ
วันที่ 14 มิถุนายน 2564  จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 330,000 บาท   

                                          
รวมโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และท่ี

เพิ่มเติม,เปลี่ยนแปลง ที่อยู่ในปี พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น จ านวน  244  โครงการ                     
งบประมาณ  109,275,020 บาท  รายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

/แผนพัฒนา... 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
 (เฉพาะในปี พ.ศ. 2564-2565) 

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

 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

 

จ านวน 
งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคณุภาพ 32 5,161,000 32 5,161,000 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 10 7๔๐,๐๐๐ 10 7๔๐,๐๐๐ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 21 9,595,300 21 9,595,300 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 13 9,144,140 13 9,844,140 
5. ยุทธศาสตรด์้านการเกษตร 4 120,000 4 120,000 
6. ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ 2 100,000 2 100,000 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรพัยากรและสิ่งแวดล้อม 5 220,000 5 220,000 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 71 36,208,680 71 36,208,680 
9. ยุทธศาสตรด์้านส่งเสรมิศาสนาและวัฒนธรรม 9 440,000 9 440,000 
10. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 13 927,500 13 927,500 

รวม 180 62,336,620 180 63,336,620 
   

แผนภูมิแสดงงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- ๒๕๖5) 
 (เฉพาะในปี พ.ศ. 2564) 

 

 
 
 

 
 

/แผนภูม.ิ.. 

5,361,000 

740,000 

9,595,300 

8,444,000 

10๐,๐๐๐ 

220,000 

36,208,680 

440,000 

927,500 

62,336,620 
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๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐,๐๐๐ 
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๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๖๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๗๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ รวม 

รวม 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑๐ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๙ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๘ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๗ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๖ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๕ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๔ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๓ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑ 

120,000 



๕ 
 

 
แผนภูมิแสดงโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- ๒๕๖5) 

 (เฉพาะในปี พ.ศ. 2564) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

/แผนพัฒนา… 

12 

5 10 
13 
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2 

71 

9 

180 

๐ 
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๔๐ 

๖๐ 

๘๐ 

๑๐๐ 
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๑๖๐ 
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๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ รวม 

รวม 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑๐ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๙ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๘ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๗ 

ยทุธศาสตร์6 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๕ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๔ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๓ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑ 

21 
13 



๖ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1/2562  
 (เฉพาะในปี พ.ศ. 2564-2565) 
 

ยุทธศาสตร์ 

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

 

จ านวน 
โครงการ 

 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศกึษา 3 94,000 3 94,000 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรพัยากรและสิ่งแวดล้อม 2 1,300,000 2 1,300,000 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 5 5,250,000 5 5,250,000 

รวม 10 6,644,000 10 6,644,000 

 
 
 

แผนภูมิแสดงงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- ๒๕๖5) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1/2562 
 (เฉพาะในปี พ.ศ. 2564) 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                            แผนภูมิแสดง... 

94,000 

1,300,000 

5,250,000 

6,644,000 

๐ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 

๔,๐๐๐,๐๐๐ 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 

๖,๐๐๐,๐๐๐ 

๗,๐๐๐,๐๐๐ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ รวม 

รวม 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑๐ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๙ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๘ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๗ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๖ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๕ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๔ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๓ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑ 



๗ 
 

แผนภูมิแสดงโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- ๒๕๖5)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2562 
 (เฉพาะในปี พ.ศ. 2564) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

/แผนพัฒนา... 
 

5 

10 

๐ 

๒ 

๔ 

๖ 

๘ 

๑๐ 

๑๒ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ รวม 

รวม 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑๐ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๙ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๘ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๗ 

ยทุธศาสตร์6 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๕ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๔ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๓ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑ 

3 

  2 



๘ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2/2563  
 (เฉพาะในปี พ.ศ. 2564-2565) 
 

ยุทธศาสตร์ 

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

 

จ านวน 
โครงการ 

 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

 
ยุทธศาสตรด์้านการพฒันา สาธารณสุข 1 30,000 1 30,000 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศกึษา 1 61,400 1 61,400 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 15 15,490,000 15 15,490,000 
ยุทธศาสตรด์้านความมัน่คงปลอดภยัในชีวติและทรพัย์สนิ 1 250,000 1 250,000 

รวม 18 15,811,400 18 15,811,400 

 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-๒๕๖5) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2563 
(เฉพาะในปี พ.ศ. 2564) 

 

 
 
 

  
 

 
/แผนภูมิแสดง... 

61,400 30,000, 

15,490,000 6,644,000 

๐ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 

๔,๐๐๐,๐๐๐ 

๖,๐๐๐,๐๐๐ 
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๑๒,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๔,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๖,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๘,๐๐๐,๐๐๐ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ รวม 

รวม 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑๐ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๙ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๘ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๗ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๖ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๕ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๔ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๓ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑ 

250,000 



๙ 
 

 
แผนภูมิแสดงโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- ๒๕๖5)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2563 

 (เฉพาะในปี พ.ศ. 2564) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แผนพัฒนา... 
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ยทุธศาสตร์ท่ี ๗ 

ยทุธศาสตร์6 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๕ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๔ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๓ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑ 

1 1 1 



๑๐ 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-๒๕๖5) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2563 
(เฉพาะในปี พ.ศ. 2564-2565) 

 

ยุทธศาสตร์ 

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

 

จ านวน 
โครงการ 

 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

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

รวม 6 3,992,500 6 3,992,500 
 
 
 

แผนภูมิแสดงงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-๒๕๖5) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2563 
(เฉพาะในปี พ.ศ. 2564) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แผนภูมิแสดง… 

3,992,500 3,992,500 
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ยทุธศาสตร์ท่ี ๙ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๘ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๗ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๖ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๕ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๔ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๓ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑ 



๑๑ 
 

 
 

แผนภูมิแสดงโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- ๒๕๖5)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2563 
 (เฉพาะในปี พ.ศ. 2564) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/แผนพัฒนา... 
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ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑ 



๑๒ 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-๒๕๖5) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2564 
(เฉพาะในปี พ.ศ. 2564- 2565) 

 

ยุทธศาสตร์ 

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

 

จ านวน 
โครงการ 

 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

 
ยุทธศาสตร์การบริหารราชการใหม้ีประสิทธิภาพคณุภาพ 2 258,000 2 258,000 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 24 15,602,500 24 15,602,500 

รวม 26 16,290,500 26 16,290,500 
 
 
 

แผนภูมิแสดงงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-๒๕๖5) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2563 
(เฉพาะในปี พ.ศ. 2564) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แผนภูมิแสดง… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แผนภูมิแสดง... 

15,602,500 16,290,500 
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ยทุธศาสตร์ท่ี ๑๐ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๙ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๘ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๗ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๖ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๕ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๔ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๓ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑ 

258,000 



๑๓ 
 

แผนภูมิแสดงโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- ๒๕๖5)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2564 
 (เฉพาะในปี พ.ศ. 2564) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แผนพัฒนา... 

24 
26 
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๕ 

๑๐ 

๑๕ 

๒๐ 

๒๕ 

๓๐ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ รวม 

รวม 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑๐ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๙ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๘ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๗ 

ยทุธศาสตร์6 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๕ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๔ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๓ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑ 



๑๔ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1/2563  
 (เฉพาะในปี พ.ศ. 2564-2565) 
 

ยุทธศาสตร์ 

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

 

จ านวน 
โครงการ 

 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

 
ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 1 500,000 1 500,000 
ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม 1 100,000 1 100,000 

รวม 2 600,000 2 600,000 
 

แผนภูมิแสดงงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-๒๕๖5)  เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1/2563 
(เฉพาะในปี พ.ศ. 2564) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

/แผนภูมิแสดง... 

500,000 

600,000 
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๑๐๐,๐๐๐ 
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๗๐๐,๐๐๐ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ รวม 

รวม 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑๐ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๙ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๘ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๗ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๖ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๕ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๔ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๓ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑ 

100,000 



๑๕ 
 

แผนภูมิแสดงโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-๒๕๖5)  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2563 
(เฉพาะในปี พ.ศ. 2564) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

/แผนพัฒนา... 

1 

2 

๐ 

๑ 

๑ 

๒ 

๒ 

๓ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ รวม 

รวม 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑๐ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๙ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๘ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๗ 

ยทุธศาสตร์6 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๕ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๔ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๓ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑ 

1 



๑๖ 
 

3,300,000 

๐ 

๕๐๐,๐๐๐ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 

๓,๕๐๐,๐๐๐ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ รวม 

รวม 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑๐ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๙ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๘ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๗ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๖ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๕ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๔ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๓ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2/2564  
 (เฉพาะในปี พ.ศ. 2564-2565) 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน หมวด ประเภท 

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

 

จ านวน 
โครงการ 

 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

 
- ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มี  
ประสิทธิภาพคุณภาพ                  
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ก่อสร้าง 

1 3,300,000 2 6,600,000 

รวม 1 3,300,000 2 6,600,000 
 
 

แผนภูมิแสดงงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-๒๕๖5)  เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2/2564 
(เฉพาะในปี พ.ศ. 2564) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

/แผนภูมิแสดง... 

3,300,000 



๑๗ 
 

 
แผนภูมิแสดงโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2564 

(เฉพาะในปี พ.ศ. 2564) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/การจัดท า... 

๐ 

๐ 

๐ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ รวม 

รวม 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑๐ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๙ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๘ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๗ 

ยทุธศาสตร์6 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๕ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๔ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๓ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑ 

1 



๑๘ 
 

 
จ. การจัดท างบประมาณ 

เทศบาลต าบลตลาดแค  ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่  15 กันยายน 2563 โดยน าโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น          
(พ.ศ. 2561-2565) มาจัดท าเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  
จ านวน  47 โครงการ งบประมาณ  21,889,886  บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  
 

 ยุทธศาสตร์ 
 

โครงการ งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 9 583,000 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 5 330,000 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 5 5,740,886 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 8 8,288,000 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร 1 50,000 
6. ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ 2 100,000 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพย์ยากรและสิ่งแวดล้อม 2 70,000 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 7 5,738,000 
9. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 4 190,000 
10. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ังคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4 230,000 

รวม 47 21,319,886 
         ข้อมูลจากแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/แผนภูม…ิ 



๑๙ 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 

ของเทศบาลต าบลตลาดแค 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

/แผนภูม…ิ 

583,000 

70,000 
330,000 

8,288,000 

50,000 
100,000 

230,000 

190,000 

20,752,141 

 -

 5,000,000.00

 10,000,000.00

 15,000,000.00

 20,000,000.00

 25,000,000.00

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ รวม 

รวม 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑๐ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๙ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๘ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๗ 

ยทุธศาสตร์6 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๕ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๔ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๓ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑ 

5,738,000 

 5,740,886 



๒๐ 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 

ของเทศบาลต าบลตลาดแค 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/เทศบาลต าบล... 

9 

2 

5 
8 

1 2 

7 

4 

47 

๐ 

๕ 

๑๐ 

๑๕ 

๒๐ 

๒๕ 

๓๐ 

๓๕ 

๔๐ 

๔๕ 

๕๐ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ รวม 

รวม 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑๐ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๙ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๘ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๗ 

ยทุธศาสตร์6 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๕ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๔ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๓ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑ 

  4 

5 



๒๑ 
 

เทศบาลต าบลตลาดแค  ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่  15 กันยายน 2563  โดยน าบัญชีครุภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น          
(พ.ศ. 2561-2565) มาจัดท าเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
จ านวน  4 รายการ งบประมาณ  838,800 บาท สามารถจ าแนกตามประเภทครุภัณฑ์ ได้ดังนี ้ 
 

 ประเภทครุภัณฑ์ 
 

รายการ งบประมาณ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 2 258,300 
ครุภัณฑก์่อสร้าง 2 30,000 

รวม 4 838,800 
         ข้อมูลจากแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

          เทศบาลต าบลตลาดแค ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จ านวน  2  โครงการ งบประมาณ  3,210,000  บาท  ดังนี้  
 

 ยุทธศาสตร์ 
 

โครงการ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2 3,210,000 
รวม 2 3,210,000 

 
 
 

รายละเอียดโครงการที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

เทศบาลต าบลตลาดแค 

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 

ที ่ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน          
ที่รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 โครงการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

100,000 
 

ส านักปลดัฯ -เพื่อให้ได้มาซึ่ง
นายกเทศมนตรี และ
สมาชิกสภาเทศบาล
ตามที่กฎหมายก าหนด 

เขตเทศบาลต าบล
ตลาดแค 

2 โครงการ 
จัดงานวันเทศบาล 
 

10,000 ส านักปลดัฯ -เพื่อปลูกจิตส านึกให้กับ
พนักงานเทศบาลทุกคน
ได้เข้าใจในบทบาท
หน้าท่ีของตัวเอง -เพื่อ
ประชาสมัพันธ์กิจกรรม
และภารกิจของเทศบาล
ต่อสาธารณะชน 

จ านวน 1 ครั้ง/ปี 



๒๒ 
 

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 

ที ่ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน          
ที่รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

3 โครงการรักน้ า รักปุา รัก
แผ่นดิน 

20,000 ส านักปลดัฯ -เพื่อสนองแนว
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ
นางเจ้า บรมราชินีนาถ
พระบรมราชินีนาถ  
ในการอนุรักษ์ทรัพยากร
น้ าและปุา 

-มีแหล่งน้ าใน        
เขตพื้นท่ี
เทศบาลต าบล
ตลาดแค 
-ด าเนินการ
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

4 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง 
อ าเภอโนนสูง  
(โครงการจดังานรัฐพิธีและ
ปกปูองสถาบัน) 

30,000 ส านักปลดัฯ -เพื่อด าเนินการตาม
โครงการที่อ าเภอโนนสูง
ก าหนด 

จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

5 โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลตลาดแค 

200,000 ส านักปลดัฯ -เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถชองผู้บริหาร
,สมาชิกสภาเทศบาล,
พนักงานเทศบาล,ลูกจ้าง 

อบรมผู้บริหาร,
สมาชิกเทศบาล,
พนักงานเทศบาล,
ลูกจ้างทุกคน 
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

6 โครงการจดัท าสื่อเผยแพร่
ผลงานของเทศบาล 

50,000 กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 

-เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจดัท า
แผนพัฒนาเทศบาล 

อย่างน้อย 
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

7 โครงการรณรงค์เผยแพร่
ประชาธิปไตย 

25,000 กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 

-เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็น
ประมุข 

หมู่บ้าน/ชุมชน 
ในเขตเทศบาล 
ต าบลตลาดแค 

8 โครงการประชาคมเพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล 

40,000 กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 

-เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

อย่างน้อย 
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

9 โครงการจ้างเหมาพนักงาน
ควบคุมดูแลระบบการผลิต
และการจ่ายน้ าประปา 
(กองการประปา) 
 

108,000 กองการประปา -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการจ้าง
เหมาพนักงานควบคุมดูแล
ระบบการผลิตและการ
จ่ายน้ าประปา 

จ านวน 12 ครั้ง/ปี 

9 รวม 583,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒๓ 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน          
ที่รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 โครงการปูองกันโรคติดต่อ 10,000 กองสาธารณสุขฯ 
และ 

สิ่งแวดล้อม 
 

-เพื่อเป็นการเฝูาระวังไม่ให้
เกิดโรคติดต่อขึ้นในพื้นที่ - 
เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคญัของการปูองกัน
การเกิดโรคตดิต่อ 

จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

2 โครงการรณรงค์และปูองกัน
โรคไขเ้ลือดออก 

50,000 กองสาธารณสุขฯ 
และ 

สิ่งแวดล้อม 

-เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน
ตระหนักถึงความส าคญัของ
ปัญหาโรคไข้เลือดออก - 
เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนปลอดภัยจากโรค
ไข้เลือดออก - เพื่อส่งเสริม
บทบาทหน้าท่ีของ อปท. ใน
การดูแลประชาชน 

-ผู้ปุวยโรค
ไข้เลือดออกลดลง 
-จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

3 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิงพลอากาศ
เอกหญิง สมเด็จพระเจ้า  
น้องนางเธอ เจ้าฟูาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศร ี
สวางควัฒนวรขัตตยิ 
ราชนาร ี

40,000 กองสาธารณสุขฯ 
และ 

สิ่งแวดล้อม 

 -เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน 
ในชุมชน โดยเฉพาะแกนน า
ด้านสุขภาพ อสม. อพปม. 
ผู้น าชุมชน เห็นถึงความ 
ส าคัญ มคีวามรู้และความ 
สามารถดูแลประชาชน          
ในชุมชนตนเองได ้

จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
(10 ชุมชน) 

4 เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามโครงการ
พระราชด าร ิ
ด้านสาธารณสุข  
ชุมชนละ  
20,000 บาท  
จ านวน 10 ชุมชน 

200,000 กองสาธารณสุขฯ 
และ 

สิ่งแวดล้อม 

-เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรงและสามารถ 
ดูแลสุขภาพของคน ใน
ชุมชนได ้

จ านวน 10 ชุมชน 

5 โครงการส่งเสริมความ
ปลอดภัยด้านอาหาร 

30,000 กองสาธารณสุขฯ 
และ 

สิ่งแวดล้อม 

-เพื่อสร้างความรู้และ 
ความตระหนักเกี่ยวกับ 
ความปลอดภัย 
ด้านอาหาร  
แก่ผู้ประกอบการ 
และผูบ้ริโภค 
 

จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
(10 ชุมชน) 

5 รวม 330,000 - - - 
 
 
 



๒๔ 
 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

ที ่ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน          
ที่รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 โครงการฝึกอบรมสมนาและ
ศึกษาดูงานพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดเทศบาลต าบล        
ตลาดแค 

150,000 กองการศึกษา -เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูน
ความรู้ให้บุคลากรทางการ
ศึกษา 

จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

2 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียนเทศบาลตลาดแค 
ดังนี ้

2,525,123 กองการศึกษา -เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียนเทศบาลตลาดแค   

โรงเรียนเทศบาล 
ตลาดแค 
 

 1.โครงการ 
อาหารกลางวัน  
ตั้งไว้  1,160,000  บาท 

    

 2.ค่าใช้จ่ายส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่นโรงเรียนเทศบาล 
ตลาดแค จ านวน 
 314,800  บาท ดังน้ี 

    

 2.1)  ค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลตลาดแค    
จ านวน  20,000 บาท 

    

 2.2) โครงการอินเตอร์เน็ต
เพื่อการเรียนรู้ จ านวน  
16,800 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
อินเตอร์เน็ตโรงเรียนเทศบาล
ตลาดแค 
-ระบบ Asymmetric  
Digital  Subscriber Line 
: ASSL   โรงเรียน
ละ 9,600 บาท ต่อป 
- ระบบWierless Fidelity :  
WiFi โรงเรียนละ7,200 บาท 
ต่อปี          

    

 3) โครงการพัฒนา/ปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล
ตลาดแคจ านวน  
100,000 บาท 

     

 4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  
จ านวน 50,000 บาท 

    

 
 
 



๒๕ 
 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

ที ่ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน          
ที่รบัผดิชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

 5) โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู
ของโรงเรียน ตัง้ไว ้  57,000  บาท 

    

 6) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปูองกันยาเสพติด      
ในสถานศึกษา ตั้งไว้ 21,000  บาท 

    

 7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน 
ในสถานศึกษาตั้งไว้  50,000  บาท 

    

 3.  เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถิ่น  
(ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน) 
จ านวน  45,000 บาท 

    

 4.  การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาล 
ตลาดแค จ านวน  1,005,323  บาท   

    

 4.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
จ านวน 531,100 บาท 
 -  ระดับอนุบาลศึกษา อัตราคนละ 850 บาท/
ภาคเรียน 
 -  ระดับประถมศึกษา อัตราคนละ 950 บาท/
ภาคเรียน 

    

 4.2  ค่าหนังสือเรียน จ านวน  148,993  บาท 
 - ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 200 บาท/ปี 
 - ระดับประถมศึกษา จ าแนกเป็น 
  1. ประถมศึกษาปีท่ี 1 คนละ 625 บาท/ปี  
  2. ประถมศึกษาปีท่ี 2 คนละ 619 บาทปี   
  3. ประถมศึกษาปีท่ี 3 คนละ 622 บาท/ปี   
  4.ประถมศึกษาปีท่ี 4 คนละ 673 บาท/ปี   
  5.ประถมศึกษาปีท่ี 5 คนละ 806 บาท/ปี   
  6. ประถมศึกษาปีท่ี 6 คนละ 818 บาท/ปี   

    

 4.3  ค่าอุปกรณ์การ
เรียน จ านวน  92,780  บาท 
-   ระดับอนุบาลศึกษา อัตราคนละ 100 บาท/
ภาคเรียน   
-   ระดับประถมศึกษา อัตราคนละ 195 บาท/
ภาคเรียน  

    

 4.4  ค่าเครื่องแบบนักเรียน  
จ านวน 98,220  บาท 
- ระดับอนุบาลศึกษา อัตราคนละ 300/ปี  
- ระดับประถมศึกษา อัตราคนละ 360/ปี 

    

 4.5  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
จ านวน 134,230 บาท 
- ระดับอนุบาลศึกษา อัตราคนละ 215 บาท/
ภาคเรียน  
- ระดับประถมศึกษา อัตราคนละ 240 บาท/
ภาคเรียน  

    



๒๖ 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

ที ่ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน          
ที่รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

3 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาเพื่อใช้จ่ายในสถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตลาดแค ดังนี ้

196,250 กองการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่า
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย 
ในการบริหาร
สถานศึกษาเพื่อ
ใช้จ่ายใน
สถานศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ต าบลตลาดแค 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ต าบลตลาดแค 

 1. อุดหนุนอาหารกลางวัน ตั้งไว้  122,500  บาท     
 2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตลาดแค   
จ านวน  3,000  บาท 

    

 3. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ตลาดแค จ านวน  42,500  บาท 

    

 4. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตลาด
แค จ านวน  28,250  บาท 

    

 4.1  ค่าหนังสือเรียน  จ านวน  5,000 บาท  
อัตราคนละ 200 บาท/ปี 

    

 4.2  ค่าอุปกรณ์การเรียน  จ านวน  5,000 บาท                 
อัตราคนละ 200 บาท/ปี 

    

 4.3  ค่าเครื่องแบบนักเรียนจ านวน 7,500 บาท   
อัตราคนละ  300 บาท/ปี 

    

 4.4  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จ านวน  10,750 บาท 
อัตราคนละ   430  บาท/ปี 

    

4 ค่าอาหารเสริม (นม)  1,337,513 กองการศึกษา จัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) ให้แก่
นักเรียนใน
สถานศึกษาสังกัด
เทศบาลฯ และ
สถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธ ิ
การภายในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ 

สถานศึกษาสังกัด
เทศบาลฯ 

5 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสถานศึกษา
สังกัดอื่นในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลตลาดแค 
 

1,532,000 กองการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่า
โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน
สถานศึกษาสังกัด
อื่นในเขตเทศบาล

ต าบลตลาดแค  

สถานศึกษาสังกัด
อื่นในเขตเทศบาล

ต าบลตลาดแค  

5 รวม 5,740,886 - - - 

 



๒๗ 
 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 

ที ่ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน          
ที่รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอาย ุ

240,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ทั้งทางร่างกาย 
จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ 

จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี

2 โครงการถ่ายทอดภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

30,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อถ่ายทอดภูมิปญัญา
ท้องถิ่น ใหแ้ก่ประชาชนใน 
เขตเทศบาลต าบลตลาดแค 

จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี

3 โครงการฝึกอบรม 
ส่งเสริมอาชีพ 

30,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

-เพื่อฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลตลาดแค 

จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี

4 โครงการเสรมิสร้างทักษะ
ส าหรับเด็กและเยาวชน 

20,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

-เพื่อเสริมสรา้งทักษะ
ส าหรับเด็กและเยาวชนใน 
เขตเทศบาลต าบลตลาดแค 

จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี

5 โครงการอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้น าสตร ี

50,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

-เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้น า
สตรีในเขตเทศบาล 
ต าบลตลาดแค 

จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี

6 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 6,000,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อให้ผู้สูงอายุภายในเขต
เทศบาลต าบล 
ตลาดแค ไดร้ับการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
อย่างทั่วถึง เหมาะสม เป็น
ธรรม 

 

7 เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,900,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อให้คนพิการภายในเขต
เทศบาลต าบล 
ตลาดแค ไดร้ับการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
อย่างทั่วถึง เหมาะสม เป็น
ธรรม 

 

8 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ 18,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุน
การสงเคราะหเ์บี้ย   ยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส์ให้แก่ผู้ปุวยเอดส์
ที่แพทย์ได้ รับรองและท า
การวินิจฉัยแล้ว มีความ
เป็นอยู่อย่างยากจน หรือถูก
ทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล
ไม่สามารถประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเองได ้
 

 

8 รวม 8,188,000 - - - 
 
 
 



๒๘ 
 

 
ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร 

ที ่ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน          
ที่รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

๑ โครงการ 
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 

50,000 ส านักปลดัฯ -เพื่อสนอง 
แนวพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา  
สยามบรมราชกุมาร ี
 

จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

1 รวม 50,000 - - - 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงาน          

ที่รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 แข่งขันกีฬาชุมชน 
เทศบาลต าบลตลาดแค 

80,000 กองการศึกษา -เพื่อส่งเสรมิและ
สนับสนุนกีฬาชุมชน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล 
ตลาดแค 

2 สนับสนุนตัวแทนชุมชนเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬากับ
หน่วยงานอ่ืน 

20,000  -เพื่อส่งเสรมิและ
สนับสนุนตัวแทน ชุมชน
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
กับ หน่วยงานอ่ืน 

เด็กเยาวชนและ
ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล 
ตลาดแค 

2 รวม 100,000 - - - 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงาน          

ที่รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 โครงการรักน้ า รักปุา  
รักแผ่นดิน 
 

20,000 ส านักปลดัฯ 
 

-เพื่อสนองแนว
พระบาทสมเด็จพระ 
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชินีนาถ  
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ าและปุา 

สร้างและบ ารุงรักษา
แหล่งน้ าในเขต
เทศบาลต าบล 
ตลาดแค 

2 โครงการบริหารจัดการ 
ขยะพิษและขยะอันตราย 
ในชุมชน 
 

50,000 กองสาธารณสุขฯ 
 

เพื่อบริหารจดัการขยะ
พิษและขยะอันตราย
ในชุมชน  
  

รณรงค์อย่าง
ต่อเนื่องในเขต
เทศบาลต าบล 
ตลาดแค 
 

 
 
 



๒๙ 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน          
ที่รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

3 โครงการก่อสร้างรั้วบ่อขยะ
ของเทศบาลต าบลตลาดแค 

800,000 กองสาธารณสุขฯ 
 

-ก่อสร้างรั้วลวดตาข่าย
พร้อมประตูทางเข้า-ออก สูง
เฉลี่ย 250 เมตร ความยาว
ประมาณ 300.00 เมตร  

รั้วบ่อขยะของ
เทศบาลต าบล
ตลาดแค  
จ านวน 1 แห่ง 

3 รวม  - - - 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน          
ที่รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนหลังฝายน้ าล้น ชุมชน
ตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนือ
หมู่ที่ 15 

200,000 กองช่าง -เพื่อสะดวกในการสัญจร
ไป-มา 

ถนน คสล. ถนน
หลังฝายน้ าล้น 
ชุมชนตลาดแค
ตะวันออกฝั่ง
เหนือหมู่ที่ 15 
จ านวน 1 สาย 

2 โครงการก่อสร้างสะพานข้าม
ล าธารปราสาท ชุมชน    
ตลาดแคตะวันออก 
ฝั่งเหนือ-ใต ้

500,000 กองช่าง - ก่อสร้างสะพานเหล็ก 
ขนาดกว้างเฉลี่ย  
2 เมตร  
ยาวประมาณ 22 เมตร   
 

สะพานข้ามล า
ธารปราสาท 
ชุมชนตลาดแค
ตะวันออก 
ฝั่งเหนือ-ใต ้
จ านวน 1 แห่ง 

3 โครงการปรับปรุงถนนและ
ก่อสร้างระบบระบายน้ า 
ชุมชนตลาดแค หมู่ที่ 2        

2,200,000 กองช่าง -เพื่อความสะดวกในการ 
สัญจรผ่านไป-มา  

ถนนและระบบ
ระบายน้ า 
จ านวน 1 แห่ง 

4 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.
เข้าบ่อก าจัดขยะ  

600,000 กองช่าง - ถนน คสล.ขนาดกว้าง  ๕ 
เมตร ความยาว  ๒๐๐ เมตร 
หนา  ๐.๑๕  เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๑,๐๐๐  ตารางเมตร   

จ านวน 1 สาย 

5 โครงการวางท่อ คสล.  
ซอย 13  

1,100,000 กองช่าง ขนาดท่อ 0.60 ม. พร้อมบอ่
พัก ระยะทาง รวม 380 ม.  
และก่อสร้างขยายผวิจราจร  
ถนน คสล.กว้าง 1 เมตร  
ยาว 345 เมตร  
หนา 0.15  เมตร 

จ านวน 1 สาย 

6 โครงการปรับปรุงถนนและ
ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ถนนเทศบาล ซอย 6                  
(ข้างโรงพยาบาลตลาดแค)  

1,000,000 กองช่าง - ยกระดับ/กอ่สร้างถนน คสล. 
หนากว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว
ประมาณ 60 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่  
300 ตร.ม. พร้อมทางเช่ือม 
ถนนมิตรภาพ 

จ านวน 1 แห่ง 

 
 



๓๐ 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน          
ที่รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

7 โครงการถมดินร้านคา้ชุมชน   138,000 กองช่าง ช่วงที่ 1  ถมดินขนาดกว้าง
เฉลี่ย 7 เมตร  
ยาว  43 เมตร สูงเฉี่ย 1 เมตร  
เสริมบ่อพัก 4 บ่อ พร้อมลงหิน
คลุก  
ช่วงที่ 2  ถมดินขนาดกว้าง
เฉลี่ย  6  เมตร  
ยาว  36  เมตร สูงเฉลี่ย 1 
เมตร 

จ านวน 1 แห่ง 

8 รวม 5,738,000 - - - 
 
หมายเหตุ      - โครงการล าดับ ที่  1  เป็นโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
                      พ.ศ. 2564 

 - โครงการล าดับ ที่  2,3  เป็นโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
            (สภาเทศบาลฯ อนุมัติเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ    
            สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562  
 - โครงการล าดับ ที่  4,5  เป็นโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
            (สภาเทศบาลฯ อนุมัติเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ   
            สมัยที่  2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563) 
 - โครงการล าดับ ที่  6  เป็นโครงการในเทศบัญญัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
            ที่ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ในกรณีที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
            (สภาเทศบาลฯ อนุมัติเมื่อวันที่ 28 กันยายน  2563 ในคราวประชุมสภา สมัยวิสามัญ    
            สมัยที่  3  ครั้งที่  1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 
 - โครงการล าดับ ที่  7  เป็นโครงการที่ขอโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ประจ าปี 
            งบประมาณ พ.ศ. 2563)  
  *(สภาเทศบาลฯ อนุมัติการโอนเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ    
             สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563) และขอกันเงิน 
            **(สภาเทศบาลฯ อนุมัติกันเงินเมื่อวันที่ 28 กันยายน  2563 ในคราวประชุมสภา          
            สมัยวิสามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่  1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

 
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 

 

ที ่ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน          
ที่รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 จัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ
 

50,000 กองการศึกษา - เพื่อจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

2 จัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะ
ของท้าวสุรนาร ี

10,000 กองการศึกษา - เพื่อเข้าร่วมงานฉลองวัน 
แห่งชัยชนะของท้าวสุรนาร ี

จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

3 จัดงานประเพณสีงกรานต ์ 50,000 กองการศึกษา - เพื่อจัดงานประเพณี
สงกรานตส์ืบสานและ 
รักษาประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่น 

จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

4 จัดงานวันลอยกระทง 
(กองการศึกษา) 

80,000 กองการศึกษา - เพื่อจัดงานประเพณีลอย
กระทงสืบสานรักษา
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่น 

จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

4 รวม 190,000 - - - 
 
 

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ที ่ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน          
ที่รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 โครงการปูองกันและ 
ลดอุบัตเิหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม ่
 

30,000 ส านักปลดัฯ 
 

- เพื่อลดอุบัติเหตุ  
- เพื่อบริการประชาชน  
ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 

ให้บริการ
ประชาชนท่ีใช้รถ
สัญจรไปมาช่วง
เทศกาลปีใหม่
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

2 โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต ์
 

30,000 ส านักปลดัฯ - เพื่อลดอุบัติเหตุ  
- เพื่อบริการประชาชน ผู้ใช้
รถใช้ถนนในช่วง เทศกาล
สงกรานต ์

ให้บริการ
ประชาชนท่ีใช้รถ
สัญจรไปมาช่วง
เทศกาลสงกรานต์
จ านวน 1 ครั้ง/ปี  
 

3 โครงการฝึกอบรมทบทวน
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ 

150,000 ส านักปลดัฯ - เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การช่วยเหลือประชาชน       
เมื่อเกิดเหตสุาธารณภัย 

จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี

4 โครงการฝึกอบรมและ
ซักซ้อมแผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

20,000 ส านักปลดัฯ - เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การช่วยเหลือประชาชน       
เมื่อเกิดเหตสุาธารณภัย 

จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี

4 รวม 230,000 - - - 
 
 

  
  /รายละเอียด... 



๓๒ 
 

  รายละเอียดครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

เทศบาลต าบลตลาดแค 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 

ที ่ รายการ              จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน          
ที่รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม
บ ารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ ขนาดใหญ ่

250,000 
 

ส านักปลดัฯ ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุง
ครุภณัฑ ์(รายจา่ยเพื่อซ่อมแซม
บ ารุงรักษาโครงสร้างของครภุัณฑ์
ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารงุ
ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)  
เช่น รถบรรทุกน้ า รถดบัเพลิง   
รถกระเช้าฯ   

ครุภัณฑ ์
ของ 

ส านักปลดัฯ 

1 รวม 250,000 - - - 
 

ครุภัณฑส์ านักงาน 

ที ่ รายการ     จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน          
ที่รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 จัดซื้อโตะ๊เหล็ก
ส านักงาน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต  
จ านวน 1 ตัว 

8,000 ส านักปลดัฯ จัดซื้อโตะ๊เหล็กส านักงาน  
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต        

จ านวน 1 ตัว 

1 รวม 8,000 - - - 
 

 
ครุภัณฑก์่อสร้าง 

ที ่ รายการ     จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน          
ที่รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 จัดซื้อ 
เครื่องสกัดคอนกรีตหก
เหลี่ยม  
 

22,500 กอง 
การประปา 

-เพื่อจัดซื้อเครื่องสกดัคอนกรตีหก
เหลี่ยม ก าลังไฟไม่น้อยกว่า 1,130 
W อัตราเจาะกระแทกต่อนาที  
(ipm) : 2000  

จ านวน 1 ตัว 

2 จัดซื้อ 
เครื่องสว่านเจาะ
กระแทก  
3 ระบบ   26  มม. 

7,500 กอง 
การประปา 

-เพื่อจัดซื้อเครื่องสว่านเจาะกระแทก 
3 ระบบ  
26 มม. ก าลังไฟไม่น้อยกว่า 1,100 
W   
(เปลี่ยนหัวสว่านได้)  
 

จ านวน 1 ตัว 

1 รวม 32,100 - - - 
 

 

/ฉ. การใช้... 



๓๓ 
 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

เทศบาลต าบลตลาดแค มีการใช้จ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564 และที่จ่ายขาดเงินสะสม,ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนาม   
ในสัญญาแล้ว และมีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน  29 โครงการ จ านวนเงิน  12,895,763 บาท 
สามารถจ าแนก ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์
 

โครงการ งบประมาณ       
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ         
ที่เบิกจ่าย     
(บาท) 

๑. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคณุภาพ 6 638,000 603,169.97 
๒. ยุทธศาสตรด์้านสาธารณสุข 2 90,000 81,535 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 4 5,482,586 4,487,027 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 4 7,950,000 6,119,400 
๕. ยุทธศาสตรด์้านการเกษตร - - - 

๖. ยุทธศาสตรด์้านการกีฬาและนนัทนาการ 1 80,000 9,337 
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - - - 
๘. ยุทธศาสตรด์้านโครงสร้างพื้นฐาน 9 1,100,000 926,000 
๙. ยุทธศาสตรด์้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 1 80,000 9,337 
๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 2 60,000 58,012.10 

รวม 29 15,480,586 12,293,818.07 

 
รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  

เทศบาลต าบลตลาดแค 
ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ  

โครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติฯที่มีการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 

ที ่ โครงการ งบประมาณ           
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

วันลงนามใน
สัญญา /เลขฎีกา           

เบิกจ่าย           
(บาท) 

คงเหลือ           
(บาท) 

1 โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

100,000 
 โอนเพิ่ม 

300,000        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รวมเป็น 

400,000 

ฎ.364/64       
ฎ.368/64        
ฎ.437/64       
ฎ.480/64       
ฎ.483/64         
ฎ.494/64        
ฎ.516/64       
ฎ.517/64        
ฎ.520/64        
ฎ.533/64          
ฎ.535/64         
ฎ.540/64           
ฎ.559/64           
ฎ.556/64     

17,622.00 
8,816.94 
5,522.90 
2,652.00 

12,120.00 
317.01 

39,128.76 
851.40 

40,874.39 
7,743.78 

49,225.79 
107,650.00 
93,100.00 
10,500.00 

= 396,124.97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,875.03 



๓๔ 
 

 
ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 

ที ่ โครงการ งบประมาณ           
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

วันลงนามใน
สัญญา /เลขฎีกา           

เบิกจ่าย           
(บาท) 

คงเหลือ           
(บาท) 

2 โครงการจดังานวันเทศบาล 10,000 ฎ 582/64 
ฎ 650/64 
ฎ 651/64 
ฎ 652/64 

3,000.00 
2,925.00 
500.00 

1,620.00 
= 8,045.00 

 

 

 
1,955.00 

3 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง  
อ าเภอโนนสูง (โครงการจัดงานรัฐพิธี
และปกปูองสถาบัน) 

30,000 ฎ. 20/64 30,000 0.00 

4 โครงการจดัท าสื่อเผยแพรผ่ลงาน 
ของเทศบาล 

50,000 ฎ.21/64 48,000 2,000 

5 โครงการประชาคมเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล 

40,000 ฎ.33/64 13,000 27,000 

6 โครงการจ้างเหมาพนักงาน
ควบคุมดูแลระบบการผลิตและการ
จ่ายน้ าประปา (กองการประปา) 

108,000 ฎ.12/64     
ฎ.24/64     
ฎ.36/64     
ฎ.51/64     
ฎ.63/64     
ฎ.75/64     
ฎ.89/64     

ฎ.102/64     
ฎ.120/64     
ฎ.137/64            
ฎ.152/64   
ฎ.170/64                       

108,000 0.00 

6 รวม 638,000 - 603,169.97 34,830.03 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ งบประมาณ           
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

วันลงนามใน
สัญญา /เลขฎีกา           

เบิกจ่าย           
(บาท) 

คงเหลือ           
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์และปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

50,000 ฎ.552/64     
ฎ.580/64            
ฎ.581/64   
ฎ.624/64                       

49,980 20.00 

 
 



๓๕ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ งบประมาณ           
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

วันลงนามใน
สัญญา /เลขฎีกา           

เบิกจ่าย           
(บาท) 

คงเหลือ           
(บาท) 

2 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิงพลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า  
น้องนางเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรสีวางควฒัน 
วรขัตติยราชนาร ี

40,000 ฎ.447/64     
ฎ.475/64            
ฎ.476/64   
ฎ.477/64   
ฎ.488/64     
ฎ.531/64             

31,555 8,445 

2 รวม 90,000 - 81,535 8,465 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

ที ่ โครงการ งบประมาณ           
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

วันลงนามใน
สัญญา /เลขฎีกา           

เบิกจ่าย           
(บาท) 

คงเหลือ           
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรยีนเทศบาลตลาดแค 
ดังนี ้

 

 1.โครงการ 
อาหารกลางวัน  

1,160,000   ฎ. 188 
ฎ. 362 
ฎ. 778 

ฎ. 1015 

270,000 
270,000 
230,000 
230,000  

= 1,000,000 

  160,000 

 2.ค่าใช้จ่ายส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถิ่นโรงเรียนเทศบาล 
ตลาดแค  ดังน้ี 

 

 2.1)  ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลตลาดแค    

20,000  ฎ. 188 
 

20,000 0.00 

 2.2) โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
เทศบาลตลาดแค ดังน้ี 
-ระบบ Asymmetric  
Digital  Subscriber Line 
: ASSL   โรงเรียนละ 9,600 บาท ต่อป 
- ระบบWierless Fidelity : WiFi   
โรงเรียนละ 7,200 บาท ต่อปี          

16,800  ฎ. 188 
 

16,800  0.00 

 2.3) โครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียนเทศบาลตลาดแค   

100,000  ฎ. 778 
 

100,000  0.00 

 2.4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน  

50,000  ฎ. 778 
 

50,000 0.00 

 2.5) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปูองกันยาเสพ
ติด  ในสถานศึกษา  

21,000   ฎ. 778 
 

21,000 0.00 

 



๓๖ 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

ที ่ โครงการ งบประมาณ           
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

วันลงนามใน
สัญญา /เลขฎีกา           

เบิกจ่าย           
(บาท) 

คงเหลือ           
(บาท) 

 3.  เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น  
(ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน)  

45,000  ฎ.188 
 

14,900 30,100 

 4.  การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาล 
ตลาดแค ดังน้ี   

 

 4.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ดังน้ี 
 -  ระดับอนุบาลศึกษา อัตราคน
ละ 850 บาท/ภาคเรียน 
 -  ระดับประถมศึกษา อัตราคน
ละ 950 บาท/ภาคเรียน 

531,100  ฎ. 188 
ฎ. 778 

248,400 
247,550 

 
 

= 495,950 

35,150 

 4.2  ค่าหนังสือเรียน ดังน้ี 
 - ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 200 บาท/ปี 
 - ระดับประถมศึกษา จ าแนกเป็น 
1. ประถมศึกษาปีท่ี 1 คนละ 625 บาท/ปี  
2. ประถมศึกษาปีท่ี 2 คนละ 619 บาทปี   
3. ประถมศึกษาปีท่ี 3 คนละ 622 บาท/ปี   
4.ประถมศึกษาปีท่ี 4 คนละ 673 บาท/ปี   
5.ประถมศึกษาปีท่ี 5 คนละ 806 บาท/ปี   
6. ประถมศึกษาปีท่ี 6 คนละ 818 บาท/ปี   

148,993   ฎ. 778 142,099 6,894 

 4.3  ค่าอุปกรณ์การเรียน ดังน้ี 
-   ระดับอนุบาลศึกษา  
อัตราคนละ 100 บาท/ภาคเรียน   
-   ระดับประถมศึกษา  
อัตราคนละ 195 บาท/ ภาคเรียน  

 
92,780   ฎ. 188 

ฎ. 778 
 

 
43,540 
43,440 

   = 86,980 
 

 
5,800 

 4.4  ค่าเครื่องแบบนักเรียน ดังน้ี 
- ระดับอนุบาลศึกษา อัตราคนละ 300/ปี  
- ระดับประถมศึกษา อัตราคนละ 360/ปี 

98,220   ฎ. 778 
 

 
98,220   0.00 

 4.5  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
- ระดับอนุบาลศึกษา อัตรา 
คนละ 215 บาท/ภาคเรียน  
- ระดับประถมศึกษา อัตรา 
คนละ 240 บาท/ภาคเรียน  

134,230  
ฎ. 188 
ฎ. 778 

 

62,780 
62,565 

= 125,345 
 

8,885 

2 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาเพื่อใช้จ่ายในสถานศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตลาดแค 
งบประมาณ รวม 196,250 ดังนี ้

 

 1. อุดหนุนอาหารกลางวัน  122,500   ฎ. 353 
ฎ. 779 

62,000 
34,720 

= 96,720 

25,780 

 
 
 



๓๗ 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

ที ่ โครงการ งบประมาณ           
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

วันลงนามใน
สัญญา /เลขฎีกา           

เบิกจ่าย           
(บาท) 

คงเหลือ           
(บาท) 

 2. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ตลาดแค   

44,200   ฎ. 353 
ฎ. 779 

22,500 
21,700 

= 44,200 

0.00 

 3. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
ต าบลตลาดแค จ านวน  28,250  บาท 

 

 4.1  ค่าหนังสือเรียน จ านวน  5,000 บาท  
อัตราคนละ 200 บาท/ปี 

5,000 ฎ. 779 3,900 1,100 

 4.2  ค่าอุปกรณ์การเรียนจ านวน  5,000 บาท                 
อัตราคนละ 200 บาท/ปี 

5,000 ฎ. 779 5,000 0.00 

 4.3  ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
จ านวน 7,500 บาท   
อัตราคนละ  300 บาท/ปี 

7,500 ฎ. 779 5,900 1,600 

 4.4  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จ านวน  10,750 บาท 
อัตราคนละ   430  บาท/ปี 

10,750 ฎ. 779 8,500 2,250 

3 ค่าอาหารเสริม (นม)  1,337,513 ฎ.125 
ฎ.126 
ฎ.127 
ฎ.349 
ฎ.796 
ฎ.797 
ฎ.798 
ฎ.799 
ฎ.800 
ฎ.801 
ฎ.802 
ฎ.887 

ฎ.1231 
ฎ.1232 
ฎ.1233 
ฎ.1234 

1,337,513 0.00 

4 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสถานศึกษา
สังกัดอื่นในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลตลาดแค 

1,532,000 ฎ.151 
ฎ.819 

383,000 
431,000 

= 814,000 

718,000 

4 รวม 5,482,586 - 4,487,027 995,559 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 

ที ่ โครงการ งบประมาณ           
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

วันลงนามใน
สัญญา /เลขฎีกา           

เบิกจ่าย           
(บาท) 

คงเหลือ           
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ 30,000 ฎ.834/64 
ฎ.835/64 
ฎ.836/64 

30,000 0.00 

2 โครงการเสรมิสร้างทักษะส าหรับเด็กและ
เยาวชน 

20,000 ฎ.350/64 
ฎ.406/64 
ฎ.407/64 

20,000 0.00 

3 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,000,000 ฎ.3/64 
ยืมเงินทดรองฯ 

ฎ.12/64 
ส่งใช้เงินยืมเงินฯ 

ฎ.83/64 
ยืมเงินทดรองฯ 
ฎ.115/64 

ส่งใช้เงินยืมเงินฯ 

4,982,200 1,017,800 

4 เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,900,000 ฎ.4/64 
ยืมเงินทดรองฯ 

ฎ.13/64 
ส่งใช้เงินยืมเงินฯ 

ฎ.84/64 
ยืมเงินทดรองฯ 
ฎ.116/64 

ส่งใช้เงินยืมเงินฯ 

1,087,200 812,800 

4 รวม 7,950,000 - 6,119,400 1,830,600 
 

กองช่าง (โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ งบประมาณ           
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

วันลงนามใน
สัญญา /เลขฎีกา           

เบิกจ่าย           
(บาท) 

คงเหลือ           
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามล าธารปราสาท 
ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนือ-ใต ้

500,000 ฎ.469/64 493,000 7,000 

2 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.เข้าบ่อก าจัดขยะ  600,000 ฎ.1344/64 433,000 167,000 

2 รวม 1,100,000 - 926,000 174,000 

 
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 

ที ่ โครงการ งบประมาณ           
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

วันลงนามใน
สัญญา /เลขฎีกา           

เบิกจ่าย           
(บาท) 

คงเหลือ           
(บาท) 

1 จัดงานวันลอยกระทง (กองการศึกษา) 80,000 ฎ. 119 9,337 70,663 
1 รวม 80,000 - 9,337 70,663 

 
 
 
 



๓๙ 
 

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ที ่ โครงการ งบประมาณ           
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

วันลงนามใน
สัญญา /เลขฎีกา           

เบิกจ่าย           
(บาท) 

คงเหลือ           
(บาท) 

1 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม ่
 

30,000 ฎ. 252/64 
ฎ. 261/64 
ฎ. 310/64 

22,980.00 
1,420.00 
4,900.00 

= 29,300.00 

 
 
 

700.00 
2 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง

เทศกาลสงกรานต ์
30,000 ฎ. 572/64 

ฎ. 576/64 
ฎ. 578/64 

4,900.50 
22,980.00 

831.60 
= 28,712.10 

 
 
 

1,287.90 
2 รวม 60,000 - 58,012.10 1,987.90 

 
 
 
 
 
 
เทศบาลต าบลตลาดแค ไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ   พ.ศ. 2564  ที่ได้ตั้งจ่ายไว้ จ านวน  28 โครงการ จ านวนเงิน  7,028,000  บาท สามารถ
จ าแนก ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์
 

โครงการ งบประมาณ       ตาม
เทศบัญญัติ (บาท) 

๑. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคณุภาพ 3 245,000 
๒. ยุทธศาสตรด์้านสาธารณสุข 3 250,000 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 2 257,000 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 4 338,000 
๕. ยุทธศาสตรด์้านการเกษตร 1 50,000 

๖. ยุทธศาสตรด์้านการกีฬาและนนัทนาการ 2 100,000 
๗. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 870,000 
๘. ยุทธศาสตรด์้านโครงสร้างพื้นฐาน 5 4,638,000 
๙. ยุทธศาสตรด์้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 3 110,000 
๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 2 170,000 

รวม 28 7,028,000 

 

 

 

 

 

/โครงการ... 



๔๐ 
 

โครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติฯ ที่ไม่ได้เบิกจ่ายตามงบประมาณ  มีดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 

ที ่ โครงการ งบประมาณ           
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 
เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

1 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของเทศบาลตลาดแค 

200,000 เนื่องจาก เกิดสถานการณโ์รคระบาด (โรคโควิด-19) 
จึงไม่สามารถจดัอบรมสัมมนาใดๆ ได ้

2 จ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมนิผล 
หรือพัฒนาระบบต่างๆ 

20,000 เนื่องจาก เกิดสถานการณโ์รคระบาด (โรคโควิด-19) 
จึงไม่สามารถจดัอบรมสัมมนาใดๆ ได ้

3 โครงการรณรงค์เผยแพร่ประชาธิปไตย 25,000 เนื่องจาก เกิดสถานการณโ์รคระบาด (โรคโควิด-19) 
จึงไม่สามารถจดัอบรมสัมมนาใดๆ ได ้

3 รวม 245,000  



๔๑ 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ งบประมาณ           
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 
เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

1 โครงการปูองกันโรคติดต่อ 10,000 เนื่องจากใช้งบประมาณ ของ สป.สช. โครงการรณรงค์
เสริมสร้างความรู้และตรวจค้นหาเชิงรุกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 เทศบาลต าบลตลาดแค  
ประจ าป ี2564  

2 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิงพลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า  
น้องนางเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรสีวางควฒัน 
วรขัตติยราชนาร ี

40,000 เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาด (โรคโควิด-19) 
 

3 เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
ชุมชนละ 20,000 บาท  
จ านวน 10 ชุมชน 

200,000 เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาด (โรคโควิด-19) 
 

3 รวม 250,000  
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

ที ่ โครงการ งบประมาณ           
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 
เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

1 โครงการฝึกอบรมสมนาและศึกษาดูงาน
พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาใน
สังกัดเทศบาลต าบลตลาดแค 

150,000 เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาด 
(โรคโควดิ-19)จึงไมส่ามารถจัดอบรมสมัมนาใดๆได้ 

2 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรยีนเทศบาลตลาดแค 
ดังนี ้

 

 1) โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการ
ครูของโรงเรียน  

57,000   เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาด 
(โรคโควดิ-19)จึงไมส่ามารถจัดอบรมสมัมนาใดๆได้ 

 2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่าน ในสถานศึกษา 

50,000   เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาด 
(โรคโควดิ-19)จึงไมส่ามารถจัดอบรมสมัมนาใดๆได้ 

2 รวม 257,000  
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 

ที ่ โครงการ งบประมาณ           
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 
 เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพผูสู้งอาย ุ 240,000 เนื่องจากสถานการณ์โรคโควดิ-19 ระบาด 
2 โครงการถ่ายทอดภูมิปญัญาท้องถิน่ 30,000 เนื่องจากสถานการณ์โรคโควดิ-19 ระบาด 
3 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้น าสตร ี 50,000 เนื่องจากสถานการณ์โรคโควดิ-19 ระบาด 
4 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 18,000 ไม่มผีู้ตดิเช้ือมาแจ้งลงทะเบยีนไว ้
4 รวม 338,000  

 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร 

ที ่ โครงการ งบประมาณ           
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 
เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

๑ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 

50,000 เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาด (โรคโควิด-19) 
จึงไม่สามารถจดัอบรมสัมมนาใดๆได ้

1 รวม 50,000  
 
 

ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ งบประมาณ           
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 
เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

1 แข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลต าบลตลาดแค 80,000 เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาด (โรคโควิด-19) 
จึงไม่สามารถจดัอบรมสัมมนาใดๆได ้

2 สนับสนุนตัวแทนชุมชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
กับหน่วยงานอื่น 

20,000 เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาด (โรคโควิด-19) 
จึงไม่สามารถจดัอบรมสัมมนาใดๆได ้

2 รวม 100,000  
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ งบประมาณ           
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 
เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

1 โครงการรักน้ า รักปุา รักแผ่นดิน 
 

20,000 เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาด (โรคโควิด-19) 
จึงไม่สามารถจดัอบรมสัมมนาใดๆได ้

2 โครงการบริหารจัดการขยะพิษและขยะอันตราย 
ในชุมชน 

50,000 เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาด (โรคโควิด-19) 
จึงไม่สามารถจดัอบรมสัมมนาใดๆได ้

3 โครงการก่อสร้างรั้วบ่อขยะของเทศบาลต าบล
ตลาดแค 

800,000 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแบบแปลนการก่อสร้าง 
และได้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

3 รวม 870,000  
 
 

/กองช่าง... 



๔๓ 
 

กองช่าง (โครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ งบประมาณ           
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 
เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนหลังฝายน้ าล้น 
ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนือหมู่ที่ 15 

200,000 เนื่องจากต้องได้รับอนญุาตจากกรมชลประทานก่อน 
จึงจะด าเนินการได ้

1 รวม 200,000  
 

กองช่าง (โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ งบประมาณ           
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 
เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

1 โครงการปรับปรุงถนนและก่อสร้างระบบ
ระบายน้ า ชุมชนตลาดแค หมู่ที่ 2        

2,200,000 ก าลังด าเนินการ (ยังไมไ่ด้เบิกจ่าย) 

2 โครงการวางท่อ คสล. ซอย 13  1,100,000 ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากไม่ทันปีงบประมาณ 
    
2 รวม 3,300,000  

 
กองช่าง (โครงการในเทศบัญญัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  ในกรณีที่ยัง

ไม่ก่อหน้ีผูกพัน) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ งบประมาณ           
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 
เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

1 โครงการปรับปรุงถนนและก่อสร้างท่อระบาย
น้ า คสล. ถนนเทศบาล ซอย 6                  
(ข้างโรงพยาบาลตลาดแค)  

10,00,000 ก าลังด าเนินการ (ยังไมไ่ด้เบิกจ่าย) 

1 รวม 1,000,000  
 
 
 
       กองสวัสดิการสังคม  (โครงการที่ขอโอนงบประมาณเพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ งบประมาณ           
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 
เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

1 โครงการถมดินร้านคา้ชุมชน   138,000 เนื่องจากต้องได้รับอนญุาตจากกรมทางหลวงก่อน     
จึงจะด าเนินการได ้

1 รวม 138,000  
 
 
 



๔๔ 
 

 
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 

ที ่ โครงการ งบประมาณ           
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 
เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

1 จัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ
 

50,000 เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาด (โรคโควิด-19) 
จึงไม่สามารถจดัอบรมสัมมนาใดๆได ้

2 จัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนาร ี 10,000 เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาด (โรคโควิด-19) 
จึงไม่สามารถจดัอบรมสัมมนาใดๆได ้

3 จัดงานประเพณสีงกรานต ์ 50,000 เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาด (โรคโควิด-19) 
จึงไม่สามารถจดัอบรมสัมมนาใดๆได ้

3 รวม 110,000  
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ที ่ โครงการ งบประมาณ           
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 
เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

1 โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏบิตัิการจิตอาสา
ภัยพิบัต ิ

150,000 เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาด (โรคโควิด-19) 
จึงไม่สามารถจดัอบรมสัมมนาใดๆได ้

2 โครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

20,000 เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาด (โรคโควิด-19) 
จึงไม่สามารถจดัอบรมสัมมนาใดๆได ้

2 รวม 170,000  
 
 
 
 
 

  รายละเอียดครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
ที่ไม่ได้เบิกจ่าย 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  (ส านักปลัดเทศบาล) 

ที ่ รายการ งบประมาณ           
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 
เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

1 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์  
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภณัฑ์ ขนาดใหญ ่

250,000 
 

เนื่องจากไม่มีครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ทีต่้องปรับปรุง 

1 รวม 250,000  
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

 
 

ครุภัณฑส์ านักงาน (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

ที ่ รายการ     งบประมาณ           
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 
เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

1 จัดซื้อโตะ๊เหล็กส านักงาน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต จ านวน 1 ตัว 

8,000 เนื่องจากมีโตะ๊เหล็กส านักงานเพียงพอต่อการใช้งาน 

1 รวม 8,000  
 

 
 
 
 
 

ครุภัณฑก์่อสร้าง  (กองการประปา) 

ที ่ รายการ งบประมาณ           
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 
เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

1 จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรตีหกเหลีย่ม  22,500 เนื่องจากไม่ตรงตามมาตรฐานครภุัณฑ ์
2 จัดซื้อเครื่องสว่านเจาะกระแทก  

3 ระบบ 26 มม.           
7,500 เนื่องจากไม่ตรงตามมาตรฐานครภุัณฑ ์

2 รวม 32,100  
 

 

 

 
ช.  ผลการด าเนินงานอ่ืนๆ 

เทศบาลต าบลตลาดแค ได้ด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)  ในเขตพ้ืนที่ได้รับความร่วมมือ 
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ จนโครงการต่างๆ ประสบ
ความส าเร็จด้วยดีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง  โดยมีผลการด าเนินงาน
ที่ส าคัญ ดังนี้  

 

 

รูปภาพโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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รูปภาพกิจกรรม/โครงการ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
วันที่ 29 ธ.ค.63 – 4 ม.ค. 64  โครงการ 7 วัน อันตราย เพื่อป้องกันเละลดอุบัตเิหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่ 2564 

 
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลตลาดแค ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ

เยาวชนด้านการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมภมูิปัญญาท้องถิ่น (การท าขนมลูกชุบ) ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผูสู้งอายุ .. 

 
วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2563 อ าเภอโนนสูงร่วมกับเทศบาลต าบลตลาดแค มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลต าบลตลาดแค 

 
วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลต าบลตลาดแค เทศบาลต าบลพิมาย อบต.สัมฤทธ์ิ ได้ร่วมด าเนินกิจกรรมซ้อมแผนดับเพลิงกับ    

บริษัท เกลือพิมาย จ ากัด และบรษิัทในเครือฯ 
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วันที่ 8 มกราคม 2564  จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ และจุดสแกน “ไทยชนะ” 

 
ตรวจเยีย่มสถานประกอบการจ าหน่าย และสะสมอาหารในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลตลาดแค 

 
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 

 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลตลาดแค จัดกิจกรรม "การน าหลักพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ท าสมาธิบ าบัดกายและใจ" 

 
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564  เทศบาลต าบลตลาดแค ไดด้ าเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามล าธารปราสาท 

 ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนอื - ใต้ หมู่ท่ี 15 เพื่อให้ประชาชนได้สญัจรไปมาสะดวกและปลอดภยั 
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โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรตี าบลตลาดแค ประจ าปี 2564 

 

 
วันท่ี 1 เมษายน 2564 ชมรมผูส้งูอายุเทศบาลต าบลตลาดแค เข้ารว่มประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมและการบูรณาการงาน 

ด้านการจดัสวสัดิการสังคม ประจ าปี 2564  ณ โรงแรมโคราชโฮเตล็ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

 
วันท่ี 7 เมษายน 2564 เทศบาลต าบลตลาดแค โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ด าเนินกิจกรรมสรงน้ าพระและรดน้ าด าหัวผูสู้งอาย ุ

ประเพณีสงกรานต ์ประจ าปี 2564  ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสรมิอาชีพผู้สูงอายเุทศบาลต าบลตลาดแค 

 
วันท่ี 24 เมษายน 2564  โครงการจัดงานวันเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ  2564 
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วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 
          พันจ่าโททวี พิมพ์อุบล นายอ าเภอโนนสูง ปฏิบัตริาชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสมีา ประชุมสภาเทศบาลต าบลตลาดแค ครั้งแรก 
เพื่อปฏิญาณตนและด าเนินการเลอืกประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภาเทศบาลต าบลตลาดแค และพิจารณาก าหนดสมยัประชุมสามัญ 
ประจ าปี 2564 

 
การประชุมสภาเทศบาลต าบลตลาดแค  สมัยสามญั สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 

วันท่ี 12 พฤษภาคม 2564  ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลตลาดแค 

 
        วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.15 น. เทศบาลต าบลตลาดแค น าโดย นายชัยรตัน์ กิตติหริัญวัฒน ์นายกเทศมนตรีต าบลตลาดแค 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจา้งเทศบาลต าบลตลาดแค ไดด้ าเนินกิจกรรมเขา้แถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ 
และกลา่วค าปฏญิาณตน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรยิ์        

 
วันที่ 17 มิถุนายน 2564  โครงการประชาคมเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 กิจกรรมประชุมประชาคมระดับต าบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
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วันท่ี 14 - 15 มิถุนายน 2564 
              เทศบาลต าบลตลาดแค โดยนายชัยรัตน ์กิตติหิรญัวัฒน ์นายกเทศมนตรี นางวรรณา นานอก รองนายกเทศมนตร ีพร้อมคณะผู้บรหิาร 
และสมาชิกสภาเทศบาล และกองสวัสดิการสังคม ไดด้ าเนินโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร "การแปรรูปอาหารจากเนื้อหมู"  

 
 

วันท่ี 21 มิถุนายน 2564 
             กิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่สีเขยีว บริเวณร้านค้าชุมชนเทศบาลต าบลตลาดแค น าโดย นายชัยรัตน์  กิตติหิรญัวัฒน์ นายกเทศมนตรีต าบลตลาดแค 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาล พร้อมดว้ยจิตอาสาในเขตเทศบาลต าบลตลาดแคทุกท่าน  

 
การด าเนินกิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคตดิต่อ  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ-19)  ของเทศบาลต าบลตลาดแค 

 
              วันท่ี 4 สิงหาคม 2564 เทศบาลต าบลตลาดแค โดยนายชัยรัตน ์กิตติหิรญัวัฒน์ นายกเทศมนตรี ได้ต้อนรับ พันจ่าเอก ทวี พิมพ์อุบล 
นายอ าเภอโนนสูง พร้อมคณะ ไดม้าตรวจเยี่ยมสถานท่ีกักกันโรคของรัฐ (SQ)  ที่โรงเรยีนเทศบาลตลาดแค และ ตรวจเยี่ยมศูนย์ (SQ) จุดที่ 3 
บ้านส าโรง หมู่ท่ี 1  โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานท่ีจาก บริษัท เอ็น อี (1992) จ ากัด 
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เทศบาลต าบลตลาดแค น าโดย  นายชัยรัตน์  กิตตหิิรัญวัฒน์  นายกเทศมนตรี คณะผู้บรหิาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาดแค  พร้อมด้วย
พนักงานเทศบาล  ไดม้อบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวตามค าสั่งพนักงานควบคุมโรคตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขใน
การด าเนินการหรือออกค าสั่งของเจ้าพนักงาน ควบคุมโรค พ.ศ. 2560 

 
               เทศบาลต าบลตลาดแค โดย นายชัยรตัน ์กิตติหิรัญวัฒน ์นายกเทศมนตรีต าบลตลาดแค ได้มอบบ้านให้แก่ นางนันทา ปาสายออ       
ตามโครงการปรบัสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ  

 
             วันท่ี 20 -23 สิงหาคม 2564 เทศบาลต าบลตลาดแค ไดอ้อกส ารวจความเสียหายของบ้านเรือนที่ไดร้ับผลกระทบจากลมพายุที่กระโชก
อย่างรุนแรง เมื่อช่วงเย็นของวันท่ี 20 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมาท าให้ต้นไมห้ักโค่น บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสยีหายอย่างหนกัจ านวนหลาย
หลังคาเรือน เพื่อที่จะไดด้ าเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน 

 
วันท่ี 20 สิงหาคม 2564 เทศบาลต าบลตลาดแค ด าเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเขา้บ่อก าจัดขยะ ชุมชนโนนพิมาน หมู่ที่ 12  
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เทศบาลต าบลตลาดแค   ได้ด าเนนิการถมหินคลุกหน้าโรงเรียนเทศบาลตลาดแค 

   
วันท่ี 13 กันยายน 2564 เทศบาลต าบลตลาดแค ด าเนินโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโนนพิมาน – บ้านดอน          

หมู่ที่ 12  ต.ธารปราสาท อ.โนนสงู จ.นครราชสีมา 

 
วันท่ี 22 กันยายน 2564 เทศบาลต าบลตลาดแคได้ด าเนินการลอกจอกแหนงเพื่อเปิดทางน้ าให้น้ าไหลสะดวก 

ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนือ หมู่ที่ 15 

 
วันท่ี 7 กันยายน 2564 เวลา 08.10น. ด าเนินการลอกท่อระบายน้ าชุนชนตลาดแค (รอบโรงเรยีนเทศบาลตลาดแค) 

 

 

 



๕๓ 
 

ซ. คณะกรรมการ 
    1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลตลาดแค 

 

 

 

 

 

/2. คณะกรรมการ... 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เบอร์มือถือ 

1 นายชัยรัตน์  กิตติหิรัญวัฒน์ นายกเทศมนตรีต าบลตลาดแค    
ประธานกรรมการ 

08 1878 9696 

2 นางสาวบรรจง  เพ็ชรพิมาย รองนายกเทศมนตรีต าบลตลาด
กรรมการ 

08 9581 8998 

3 นางวรรณา  นานอก รองนายกเทศมนตรีต าบลตลาดแค  
กรรมการ 

08 5682 7829 

4 นางจ าลอง  เผนโคกสูง สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 08 6560 1015 

5 นายไพโรจน์  สุขสมัย สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 08 9014 1876 

6 นางวิน  ต้นยาง สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 08 6263 3717 

7 นายอนันต์  ภักดีชายแดน ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 08 1999 8392 

8 นายณรงค์รัช  นาดี ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 08 8722 4763 

9 นางฉลอง   ศิริทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 08 2122 5367 

10 ผอ.รพ.สต.ตลาดแค ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ 
กรรมการ 

04 420 1211 

10 ผอ.โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ 
กรรมการ 

04 491 7005 

12 ผอ.โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ 
กรรมการ 

04 491 7002 

13 นายสพโชค  ดีสูงเนิน ผู้แทนภาคประชาคมท้องถิ่น กรรมการ 08 1977 4695 

14 นายปรีชา  ชาญศร ผู้แทนภาคประชาคมท้องถิ่น กรรมการ 09 9957 4500 

15 นางสาวละเอียด  ศิริทรัพย์ ผู้แทนภาคประชาคมท้องถิ่น กรรมการ 08 1836 2488 

16 นายอัครเดช  ชิณวงษ์ รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน 
ปลัดเทศบาลต าบลตลาดแค 

กรรมการ/เลขานุการ 

08 0048 4771 

17 นางสุรัชดา  ตันตระกูล ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
กรรมการ/ผช.เลขานุการ 

08 7958 4470 



๕๔ 
 

 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลตลาดแค 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เบอร์มือถือ 

 นายอัครเดช  ชิณวงษ์ รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน 
ปลัดเทศบาลต าบลตลาดแค 

ประธานกรรมการ  

08 0048 4771 

2 นางกุลสิริ  เปรมกลาง รองปลัดเทศบาล  
กรรมการ 

09 1098 24636 

3 นายเกรียงศักดิ์ ช่ าชอง ผู้อ านวยการกองช่าง 
กรรมการ 

08 4878 1413 

4 นางสาวรชยา  สิรฐานิช ผู้อ านวยการกองคลัง 
กรรมการ 

09 1599 1626 

5 นายปัณณธร  สอนค าเสน ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
กรรมการ 

08 6802 9703 

6 นางประภัสสร ตรัยศิลานันท์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
กรรมการ    

09 7159 4914 

7 นางเครือวัลย์  วรชมพู ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
กรรมการ 

08 2136 1756 

8 นางสาวภัทราพร  ชุนเกาะ 
 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
กรรมการ 

08 177 1223 

9 ผู้อ านวยการกองการประปา 
 

ผู้อ านวยการกองการประปา 
กรรมการ 

08 4878 1413 

10 นางหวาน  เกยโนนสูง ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 
กรรมการ 

08 1186 8154 

11 นายธีระศักดิ์  เพ็ชรแท้ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 
กรรมการ 

08 2867 4621 

12 นายประกอบ  ค่ายสงคราม ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 
กรรมการ 

08 1967 4833 

13 นางสุรัชดา  ตันตระกูล ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
กรรมการและเลขานุการ 

08 7958 4470 

14 นายเฉลิมศักดิ์  พ้วยเปิ้น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

08 4765 4273 

 

 

 

 

 

/3. คณะกรรมการ... 



๕๕ 
 

 

3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลตลาดแค 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เบอร์มือถือ 

๑ นายสะท้าน   ฤาชา ผู้แทนภาคประชาคมท้องถิ่น   
ประธานกรรมการ 

08 2239 4448 

๒ นางหนึ่งฤทัย ซอว์เทลล์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาดแค   
กรรมการ 

08 3589 6932 

๓ นายประกอบ  กระจ่างโพธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาดแค   
กรรมการ 

08 496 6000 

๔ นายสุทัศน์  จีนกลาง ผู้แทนภาครัฐ   
กรรมการ 

09 9071 1138 

๕ หัวหน้าหมวดทางหลวงโนนสงู ผู้แทนภาครัฐ   
กรรมการ 

09 0771 7889 

๖ นางวัลยา จิรพัฒนาลักษณ์ ผู้แทนภาคประชาคมท้องถิ่น   
กรรมการ 

09 5945 0345 

7 นายเจริญ  ประวัติกลาง ผู้ทรงคุณวุฒิ   
กรรมการ 

08 1966 0654 

๙ นายประกอบ สมชมพู ผู้ทรงคุณวุฒิ   
กรรมการ 

08 0477 4225 

10 นายเกรียงศักดิ์  ช่ าชอง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
กรรมการ 

08 4878 1413 

๑1 นางสุรัชดา   ตันตระกูล ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และ 
งบประมาณ 

กรรมการและเลขานุการ 

08 7958 4470 

 

ทั้งนี้  หากประชาชนหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอ
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ในการบริหารงานของเทศบาลต าบลตลาดแค สามารถติดต่อสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลต าบลตลาดแค หรือแจ้งผ่านผู้บริหารเทศบาลต าบลตลาดแคทราบ เพ่ือจะได้พิจารณา
ด าเนินการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่           
ในระยะเวลา ต่อไป 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ   ณ   วันที่          พฤศจิกายน    พ.ศ. ๒๕64 
 
 
 

 (นายชัยรัตน์  กิตติหิรัญวัฒน์)  
นายกเทศมนตรีต าบลตลาดแค 

 



๒๓๙ 
 

๒๓๙ 
 

แนวทางการพิจาณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 
------------------------------- 

  

 แบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนน     
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย 
 เทศบาลต าบลตลาดแค ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลตลาดแค ได้ด าเนินการให้คะแนน     
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ดังนี้  
1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประกอบด้วย 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
3. ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
(8) แผนงาน 5 คะแนน 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น    
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
2. การประเมิลผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน 
5. โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  

5  คะแนน 
 

/(4) โครงการ... 



๒๔๐ 
 

๒๔๐ 
 

(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 5 คะแนน 
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติฉบับที่ 12   5  คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 คะแนน 
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ         

5 คะแนน 
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ขององคป์กครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     20 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 

3. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย   65 

          3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 

          3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 

          3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 

          3.4 วิสัยทัศน์   (5) 

          3.5 กลยุทธ์ (5) 

          3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 

          3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  (5) 

          3.8 แผนงาน (5) 

           3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

คะแนนรวม 100 

 

 

 

/4. แนวทาง... 



๒๔๑ 
 

๒๔๑ 
 

4. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมลู
พื้นฐานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกอบดว้ยขอ้มลู ดังนี ้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหลง่น้ า ลักษณะของไม/้ 
ป่าไม ้ฯลฯ  

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น  
เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น  
ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอาย ุและ 
จ านวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด  
การสังคมสงเคราะห ์ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพืน้ฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่งการไฟฟ้า การประปา โทรศพัท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร        
การประมงการปศสุัตว ์การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณ ีวัฒนธรรม เช่น  
การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าป ีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ  

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม ้ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาต ิฯลฯ 

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และ     
การด าเนินการประชุมประชาคมทอ้งถิ่น โดยใช้กระบวนการ
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตดัสินใจ ร่วมตรวจสอบ               
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลีย่น
เรียนรู ้เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพฒันาท้องถิ่น ตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ 

ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี ้
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง  
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติและ 
Thailand 4.0 
 

20 
(5) 

 

 
 
 



๒๔๒ 
 

๒๔๒ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
(ต่อ) 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ และ
การบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกดิขึ้นต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุขความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ 
เทคโนโลย ีจารีตประเพณ ีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นต้น 

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน 
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพฒันา
อาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ทั่วไปเป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ 
ทางภูมิศาสตร ์กระบวนการหรือสิง่ที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ี
มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพฒันาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการ
ด าเนินงานได้แก ่ S-Strength  (จดุแข็ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน)  O-Opportunity  (โอกาส)  และ 
T-Threat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร ์
3.1 ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี ้
-สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่นประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ี
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาต2ิ0 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ และThailand 4.0 

60 
(10) 

 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในเขต 
จังหวัด 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 
และThailand 4.0 

(10)  

3.3 ยุทธศาสตร ์
จังหวัด 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์
พัฒนาภาคแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิแผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และ
นโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี 
และThailand 4.0 

(10)  

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมัพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(5)  

 
 
 
 



๒๔๓ 
 

๒๔๓ 
 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร ์ (ต่อ) 
3.5 กลยุทธ์ 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่
การบรรลุวิสยัทัศน์หรือแสดงให้เหน็ถึงความชัดเจนในสิ่งท่ี
จะด าเนินการให้บรรลุวสิัยทัศน์น้ัน 

(5)  

3.6 เป้าประสงค์ของ 
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ มีความสอดคล้อง
และสนบัสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกดิขึน้ มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ี
ชัดเจน 

(5)  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุวสิัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร ์

(5)  

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  
ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือแผนงานท่ีเกิด
จากเป้าประสงค์ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(5)  

3.9 ความเชื่อมโยง 
ของยุทธศาสตร์ใน 
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาต2ิ0 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที ่12 Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจงัหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๔ 
 

๒๔๔ 
 

5.  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น         
ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น   

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา     10 

2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 

3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 

     4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 

     5.  โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 

          5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 

          5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 

          5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 

          5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 

          5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  

(5) 

          5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 

           5.7 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 

           5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ  มั่นคง  มั่งคั่ง  

ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

           5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 

           5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 

           5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 

           5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

คะแนนรวม 100 

 

 
 
 
 
 
 
 

/6. แนวทาง... 
 



๒๔๕ 
 

๒๔๕ 
 

6. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(ใช้การวิเคราะหS์WOT 
Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

(10)  

2. การประเมินผลการ 
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ไปปฏิบตัิในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมทีม่ีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณเช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือ
ผลผลตินั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ 
จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร ่จ านวนที่ไม่
สามารถด าเนินการได้มีจ านวน 
เท่าไหร ่สามารถอธิบายได้ตามหลกัประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว ้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปรมิาณ (Quantitative) 

(10)  

3. การประเมินผลการ 
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ไปปฏิบตัิในเชิงคุณภาพ 

1.การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ี
หรือไม่ประชาชนพึงพอใจหรือไมส่ิง่ของ วัสด ุครุภัณฑ ์ 
การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การไดต้ามวัตถุประสงค์หรือไมซ่ึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการปฏิบัตริาชการ 
ที่บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัตริาชการ
ตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหนว่ยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคณุภาพ(Qualitative) 
 

(10)  

4. แผนงานและยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติ
ต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้
SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือ 
หลักการบรูณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

(10)  

 
 
 



๒๔๖ 
 

๒๔๖ 
 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจน 
ของช่ือโครงการ 

ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี ้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนา
บรรลตุามวสิัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว ้ช่ือ
โครงการมคีวามชัดเจนมุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งอ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะ
พัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค ์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด 
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง กับ
หลักการและเหตผุล วิธีการด าเนนิงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)  
มีความชัดเจนน าไปสู่การ 
ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจนสามารถระบุจ านวนเทา่ไร กลุ่มเป้าหมาย คืออะไร  
มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นท่ีด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วง
เวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุม่เป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุม่ ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเปา้หมาย
หลัก ใครคือกลุม่เป้าหมายรอง 

(5)  

5.4 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร2์0 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน (4)  
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5)  
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) 
การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิด
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) มีความ 
สอดคล้องกับแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาต ิ

โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) 
ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสยัทัศน์ภายใตยุ้ทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5)      
ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบตัิให้เกดิผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีท่ี 
ต่อยอดไปสู่ผลสมัฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลดุพ้นกับดัก
รายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
และการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคณุภาพ (3) การลด
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมภิาคและ
ความเป็นเมือง (5) การสรา้งความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่
มีประสิทธิภาพ 
 
 

(5)  

 
 
 
 
 
 



๒๔๗ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง 
เศรษฐกิจไปสูV่alue-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับ 
เคลื่อนด้วยนวตักรรม ท าน้อยได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการ 
ผลิตสินค้า โภคภณัฑ ์ไปสูส่ินค้าเชงินวัตกรรม (2) เปลี่ยนจาก
การขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลย ีความคดิสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาค
บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเตม็ด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค ์นวัตกรรมวิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและ
การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความไดเ้ปรียบเชิง
เปรียบเทยีบ เช่น ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

5.7 โครงการสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจังหวัดทีไ่ด้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา 
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่
สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได ้นอกจากน้ี
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทาง
ไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ่ด้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแกไ้ข 
ปัญหาความยากจน 
หรือการเสรมิสร้างให้ 
ประเทศชาตมิั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต ้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ี
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได ้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

(5)  

5.9 งบประมาณ มีความ 
สอดคล้องกับเปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 
ประการในการจัดท าโครงการได้แก่(1) ความประหยัด 
(Economy)(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิทธิผล(Effectiveness) (4) ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนา
ท้องถิ่นน าไปสู่ยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณการ 
ราคาถูกต้องตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพฒันาต้องให้สอดคล้องกับ 
โครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคาท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบ
ได้ในเชิงประจักษ ์

(5)  

5.11 มีการก าหนด 
ตัวช้ีวัด(KPI) และ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และผลที่คาดวา่จะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator: 
KPI) ที่สามารถวัดได(้measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency)  ได ้เช่น
การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งท่ีได้รับ (การคาดการณ ์
คาดว่าจะไดร้ับ) 
 
 

(5)  
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๒๔๘ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับสอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้การไดผ้ล
หรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถปุระสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวตัถุประสงค์ ควรค านึงถึง (1)  
มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้
(3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
มากที่สุด และสามารถปฏิบัตไิด้ (4) เป็นเหตเุป็นผล 
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) สง่ผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

(5)  

รวมคะแนน 100  
 
7. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ  จาก 
7.1 ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Perfomance indicators) 

(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ
Kaplan  and  Norton  

(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
(5) แบบกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS)) 

ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงาน หรือ PPMS 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem-

Solving Metkod 
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (participatory Metkods) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self - assessment  Model) และ 
(11) แบบอื่นๆ ที่เทศบาลต าบลตลาดแค ก าหนด ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ (1)-(10) 

หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
    7.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quatity) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (cost) เวลา (time) 
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

7.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
7.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs)  
7.5 ผลกระทบ (Impact)  
 
 

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


