
 

 

 

 
 
 

รายงาน 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  

เทศบาลต าบลตลาดแค 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

 

 

เทศบาลต าบลตลาดแค 
อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
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ประกาศเทศบาลต าบลตลาดแค 

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

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
………………………………………………….. 

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 (5)  ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลตลาดแค จึงขอ
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-256๕) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 มาเพ่ือให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบล   
ตลาดแค 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 
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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. แผนงานบริหารทั่วงานไป 
         2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
         3. แผนงานการศึกษา 
         4. แผนงานสาธารณสุข 
         5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
         6. แผนงานเคหะชุมชน 
         7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
         8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
         9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
         10. แผนงานการพาณิชย์ 
         11. แผนงานงบกลาง 
 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

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

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
3. แผนงานการศึกษา 
4. แผนงานสาธารณสุข 
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 6. แผนงานเคหะชุมชน 
 7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

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

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร 
1. แผนงานบริหารทั่วงานไป 

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

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

/7. ยุทธศาสตร์… 
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพย์ยากรและสิ่งแวดล้อม 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 3. แผนงานการศึกษา 

4. แผนงานสาธารณสุข 
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 6. แผนงานเคหะชุมชน 
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 10. แผนงานการพาณิชย์ 
 11. แผนงานงบกลาง 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

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

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

/10. ยุทธศาสตร์… 
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10. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ังคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
1. แผนงานบริหารทั่วงานไป 

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

ง. การวางแผน 
    เทศบาลต าบลตลาดแค ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 17  และ ข้อ 18 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น 
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. 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 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2562  จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 600,000 บาท  
รวมโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  และที่เพิ่มเติม  
เปลี่ยนแปลง ที่อยู่ในปี พ.ศ.2563 รวมทั้งสิ้น จ านวน  216 โครงการ งบประมาณ  82,966,920 
บาทรายละเอียดดังนี้ 
 

 

/แผนพัฒนา… 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
 (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 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
/แผนภูมิแสดง… 



๗ 
 

 
แผนภูมิแสดงงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- ๒๕๖5) 

 (เฉพาะในปี พ.ศ. 2563) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /แผนภูมิแสดง… 

5,361,000 

740,000 

9,595,300 

8,444,000 

10๐,๐๐๐ 

220,000 

36,208,680 

440,000 

927,500 

61,898,620 

๐ 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๔๐,๐๐๐,๐๐๐ 

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 



๘ 
 

แผนภูมิแสดงโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- ๒๕๖5) 
 (เฉพาะในปี พ.ศ. 2563) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

/แผนภูมิแสดง… 
 
 

12 

5 10 
13 

4 
2 

71 

9 

180 

๐ 

๒๐ 

๔๐ 

๖๐ 

๘๐ 

๑๐๐ 

๑๒๐ 

๑๔๐ 

๑๖๐ 

๑๘๐ 

๒๐๐ 

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 



๙ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม 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 
 

 
 

แผนภูมิแสดงงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- ๒๕๖5) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1/2562 
 (เฉพาะในปี พ.ศ. 2563) 

 
  

 
 
 
 
 
 

/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 



๑๐ 
 

แผนภูมิแสดงโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- ๒๕๖5)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2562 
 (เฉพาะในปี พ.ศ. 2563) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
/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 



๑๑ 
 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 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 

 
 

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

 

 
 
 

  
/แผนภูมิแสดง... 

 

61,400 30,000, 

15,490,000 6,644,000 

๐ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 

๔,๐๐๐,๐๐๐ 

๖,๐๐๐,๐๐๐ 

๘,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

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 



๑๒ 
 

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

 (เฉพาะในปี พ.ศ. 2563) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แผนพัฒนา... 

15 

18 

๐ 

๒ 

๔ 

๖ 

๘ 

๑๐ 

๑๒ 

๑๔ 

๑๖ 

๑๘ 

๒๐ 

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 1 1 



๑๓ 
 

 
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 
 
 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แผนภูมิแสดง... 

3,992,500 3,992,500 

๐ 

๕๐๐,๐๐๐ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 

๓,๕๐๐,๐๐๐ 

๔,๐๐๐,๐๐๐ 

๔,๕๐๐,๐๐๐ 

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 



๑๔ 
 

 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แผนพัฒนา... 

6 6 

๐ 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

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 



๑๕ 
 

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

 (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 

 
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 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แผนภูมิแสดง... 

500,000 

600,000 

๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 

๒๐๐,๐๐๐ 

๓๐๐,๐๐๐ 

๔๐๐,๐๐๐ 

๕๐๐,๐๐๐ 

๖๐๐,๐๐๐ 

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 



๑๖ 
 

 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
/จ. การจัดท า... 

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 



๑๗ 
 

จ. 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/แผนภูม…ิ 



๑๘ 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 

ของเทศบาลต าบลตลาดแค 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

/แผนภูม…ิ 
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ยทุธศาสตร์ท่ี ๗ 

ยทุธศาสตร์6 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๕ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๔ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๓ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑ 

5,100,000 

 5,989,641 



๑๙ 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 

ของเทศบาลต าบลตลาดแค 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/เทศบาลต าบล... 
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๒๐ 
 

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 าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

                      เทศบาลต าบลตลาดแค ได้ด าเนินการจ่ายขาดเงินสะสม และโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยน าโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ. 2561-2565)  และที่เพ่ิมเติมไว้แล้ว มาเป็นกรอบในการจัดท า จ านวน  4  โครงการ งบประมาณ  
3,700,000 บาท  สามารถจ 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  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 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  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2/2563 

 
/เทศบาลต าบล... 



๒๑ 
 

                     เทศบาลต าบลตลาดแค ได้ด าเนินการจ่ายขาดเงินสะสม และโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยน าโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น         
(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 ไดด้ 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  สามารถ
จ าแนกตามประเภทครุภัณฑ์ได้ดังนี้  

 ประเภทครุภัณฑ์ 
 

รายการ งบประมาณ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 2 14,500 
ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 2 13,800 
ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ 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/กิจกรรมที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น         
(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  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4/2563 
 

/เทศบาลต าบล... 



๒๒ 
 

                      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  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 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 ได้ดังนี ้ 

 ประเภทครุภัณฑ์ 
 

รายการ งบประมาณ 

ครุภัณฑส์ านักงาน 1 8,000 
รวม 1 8,000 

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

    รายละเอียดโครงการที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลต าบลตลาดแค 

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 

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 

 



๒๓ 
 

 

ที ่ โครงการ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

3 จ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย
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
ปกปูองสถาบัน) 
(ส านักปลัดฯ) 

เงินงบประมาณ 
 

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

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 โครงการปูองกันโรคติดต่อ 
(กองสาธารณสุขฯ) 

เงินงบประมาณ 
 

10,000 - เพื่อเป็นการเฝาูระวัง
ไม่ให้เกิดโรคติดต่อขึ้น
ในพื้นที่  
- เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักถึง
ความส าคญัของการ
ปูองกันการเกิด
โรคตดิต่อ 
 

จ านวน  ๑ ครั้ง/ป ี

 
 



๒๔ 
 

 
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 โครงการรณรงค์และปูองกัน
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 เจ้าฟูาจุฬา
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 เจ้าฟูาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์    
อัครราชกุมารี  
กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราช
นารี โดยมีค่าใช้จ่าย 
เช่น ค่าปูายโครงการ 
ค่าวิทยากร ค่า 
อาหารว่างและ 
เครื่องดื่ม ฯลฯ 
 

จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
(10 ชุมชน) 

 
 
 
 



๒๕ 
 

 
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 



๒๖ 
 

 
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 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการอบรม
เด็กและเยาวชนรูเ้ท่าทัน
สื่อออนไลนโ์ดยม
ค่าใช้จ่าย เช่น  
ค่าสมนาคณุวิทยากร    
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรม ฯลฯ 
 

จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี

 



๒๗ 
 

 
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 ี

 



๒๘ 
 

 
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 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์
(กองสวัสดิการสังคม) 

เงินอุดหนุน 
แบบมีวัตถุประสงค ์

18,000 เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สนับสนุนการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์
ให้แก่ผู้ปุวยเอดส์ที่
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 สนับสนุนตัวแทนชุมชนเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬากับ
หน่วยงานอ่ืน 
(กองการศึกษา) 

เงินงบประมาณ 20,000 -เพื่อส่งเสรมิและ
สนับสนุนตัวแทน 
ชุมชนเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬากับ 
หน่วยงานอ่ืน 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนประชาชน 

 
 
 



๒๙ 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณตาม 
เทศบัญญตั ิ วัตถุประสงค์ ผลผลติ 

1 โครงการรักน้ า รักปุา  
รักแผ่นดิน 
(ส านักปลัดฯ) 
 

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

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  
ค่าปูายไวนลิ 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.
ถนนหลังฝายน้ าล้นชุมชน
ตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนือ 
หมู่ที่ 15 (กองช่าง) 

เงินงบประมาณ 200,000 -เพื่อสะดวกในการสัญจร
ไป-มา 

จ านวน 1 สาย 

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

เงินงบประมาณ 720,000 -เพื่อปูองกันน้ าท่วมขัง จ านวน 1 สาย 

๔ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. ถนนเทศบาล ซอย 9/4  
(ข้างบ้านนางอุทัยสิงห์พล – 
บ้านนายสุวรรณ เกิดมะเริง)  
ชุมชนโนนพิมานหมู่ที่ 12 
(กองช่าง) 

เงินงบประมาณ 200,000 -เพื่อปูองกันน้ าท่วมขัง จ านวน 1 สาย 



๓๐ 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

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

เงินงบประมาณ 100,000 -เพื่อปูองกันน้ 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 ี

 
 
 



๓๑ 
 

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ตาม 

เทศบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 โครงการปูองกันและ 
ลดอุบัตเิหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม ่
(ส านักปลัดฯ) 
 

เงินงบประมาณ 30,000 - เพื่อลดอุบัติเหตุ  
- เพื่อบริการประชาชน  
ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 

ให้บริการ
ประชาชนท่ีใช้รถ
สัญจรไปมาช่วง
เทศกาลปีใหม่
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

2 โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต ์
(ส านักปลัดฯ) 
 

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

ให้บริการ
ประชาชนท่ีใช้รถ
สัญจรไปมาช่วง
เทศกาลสงกรานต์
จ านวน 1 ครั้ง/ปี  
 

3 โครงการฝึกอบรมและ
ซักซ้อมแผนปูองกันและ
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 จัดซื้อคูลเลอรส์แตนเลส  
(ต้มน้ าร้อน)   
(ส านักปลัดฯ) 

เงินงบประมาณ 9,800 - เพื่อใช้ส าหรับใน
กิจกรรมต่างๆ ของ
เทศบาล 

จ านวน 1 ตัว 

2 จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง 
 (ส านักปลัดฯ) 

เงินงบประมาณ 5,000 - เพื่อใช้ส าหรับใน
กิจกรรมต่างๆ ของ
เทศบาล 

จ านวน 1 เครื่อง 
 

3 จัดซื้อโซฟาห้องประชุมสภาฯ 
 (ส านักปลัดฯ) 

เงินงบประมาณ 25,000 - เพื่อใช้ส าหรับใช้ใน
ห้องประชุมเพื่อต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมต่างๆ
ของเทศบาล 

จ านวน 1 ชุด 
 

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

เงินงบประมาณ 11,000 - เพื่อใช้ส าหรับใช้เก็บ
วัสดุอุปกรณ์และเอกสาร
ต่างๆ ของส านักปลดั 

จ านวน 2 หลัง 

5 จัดซื้อเก้าอ้ีปฏิบตัิงานส าหรับ
พนักงานเทศบาล   
 (กองวิชาการและแผนงาน) 

เงินงบประมาณ 3,500 - เพื่อใช้ส าหรับ
ปฏิบัติงานส าหรับ
พนักงานเทศบาล  
 

จ านวน 1 ตัว 
 



๓๒ 
 

ครุภัณฑส์ านักงาน    

ที ่ รายการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

6 จัดซื้อคูลเลอรต์้มน้ าไฟฟูา  
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  
(มอเตอรไ์ฟฟูา)  
(กองการประปา) 

เงินงบประมาณ 32,100 เพื่อใช้ส าหรับงาน 
กองการประปา 

จ านวน 1 เครื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

  
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 
ปูองกันน้ 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 

 
 
 

 
 
 
 



๓๔ 
 

 
       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
ปูองกันโรคติดเชื้อไวรสัโคโร
น่า 2019 (COVID-19) 
และการจัดท าหน้ากาก
อนามัยเพื่อการปูองกัน
ตนเอง 
(กองสาธารณสุขฯ) 

จ่ายขาดเงินสะสม 30,000 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
การปูองกันโรคตดิเช้ือ
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

 
รายละเอียดโครงการที่น ามาจ่ายขาดเงินสะสมและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

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 -เพื่อปูองกันน้ 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 

 



๓๖ 
 

 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ที ่ รายการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ  วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา 
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) 

ตั้งจ่าย 
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  
 

 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

 
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
ด้านการปูองกันและ
ระงับอัคคีภัยของ
เทศบาล 

ชุดดับเพลิง 

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

ตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม ่

22,000 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ด้านการปูองกันและ
ระงับอัคคีภัยของ
เทศบาล 

สายส่งน้ าดับเพลิง 

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

ตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม ่

24,000 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ด้านการปูองกันและ
ระงับอัคคีภัยของ
เทศบาล 

สายส่งน้ าดับเพลิง 

4 จัดซื้อหัวฉีดชนิดปรับฝอย 
ปูองกันและระงับอัคคภีัย
ของเทศบาล 
(ส านักปลัดฯ) 

ตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม ่

25,000 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ด้านการปูองกันและ
ระงับอัคคีภัยของ
เทศบาล 

หัวฉีด 
ชนิดปรับฝอย 

 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

 
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 

 
 

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 

 



๓๙ 
 

 
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 แหล่งที่มาของ
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉ. การใช้… 



๔๐ 
 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

เทศบาลต าบลตลาดแค มีการใช้จ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563 และที่จ่ายขาดเงินสะสม,ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนาม   
ในสัญญาแล้ว และมีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน  30 โครงการ จ านวนเงิน  15,582,373 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. 15/63 
ฎ. 30/63 
ฎ. 46/63 
ฎ. 60/63 
ฎ. 77/63 
ฎ. 94/63 

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

2 รวม - 608,000 606,000 - 

 



๔๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ วงเงินตามสัญญา 

เลขฎกีาหรือ 
วันลงนาม 
ในสัญญา 

1 โครงการรณรงค์และปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 
(กองสาธารณสุขฯ) 

เงินงบประมาณ 
 

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

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธานศาสตราจารย์  
พลเอกหญิง  พลเรือเอกหญิง  
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัย
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 พลังคนไทยร่วมใจปูองกัน
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
(กองสาธารณสุขฯ) 

เงินงบประมาณ 13,000 13,000 ฎ. 542/63 

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ในการปูองกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) และ
การจัดท าหน้ากากอนามัยเพื่อการ
ปูองกันตนเอง 
(กองสาธารณสุขฯ) 

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

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

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

6 รวม - 373,000 333,174 - 



๔๒ 
 

 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

เลขฎกีาหรือ 
วันลงนาม 
ในสัญญา 

1 โครงการจ้างเหมาบริการดูแล
สวนหย่อมสนามเด็กเล่นและ 
พื้นท่ีโดยรอบ 
(กองการศึกษา) 

เงินงบประมาณ 108,000 108,000 ฎ.86/63 
ฎ.164/63 
ฎ.276/63 
ฎ.354/63 
ฎ.464/63 
ฎ.547/63 
ฎ.547/63 
ฎ.632/63 
ฎ.708/63 
ฎ.800/63 
ฎ.895/63 
ฎ.986/63 

ฎ.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 
 

 - ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปูองกันยา
เสพติดในสถานศึกษา 

เงินอุดหนุน 21,000 21,000 ฎ.210/63 
 

 (3)เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
(ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับ 
นักเรียนยากจน) 

เงินอุดหนุน 45,000 45,000 ฎ.210/63 
 



๔๓ 
 

 

 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.580/63 

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

ฎ.1101/63 
5 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน

สถานศึกษาสังกัดอื่นในเขตพื้นท่ี
เทศบาลต าบลตลาดแค 

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

6 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่
นักเรียนในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลฯและสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการภายในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน 1,370,084 
 

1,370,084 
 

ฎ.122/63 
ฎ.471/63 
ฎ.543/63 

ฎ.1047/63 



๔๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

 
 



๔๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 - 



๔๖ 
 

 

 

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 
 

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 - 



๔๗ 
 

 

 

 

 
 
 

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 - 

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 - 



๔๘ 
 

 

 
 

เทศบาลต าบลตลาดแค มีการใช้จ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563 และที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนาม ในสัญญาแล้ว และ 
มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว และสามารถจ าแนกเป็นประเภทครุภัณฑ์ได้ ดังนี้ 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

เลขฎกีาหรือ 
วันลงนาม 
ในสัญญา 

1 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหต ุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
(ส านักปลัดฯ) 

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

2 โครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ส านักปลัดฯ) 

เงินงบประมาณ 20,000 18,988 
 

ฎ. 1007/63 
  ฎ. 1012-1017/63 

 
2 รวม - 50,000 41,968 - 

ครุภัณฑส์ านักงาน 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ 

งบประมาณ
ตามเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

เลขฎกีาหรือ 
วันลงนาม 
ในสัญญา 

1 จัดซื้อคูลเลอรส์แตนเลส (ต้มน้ าร้อน)   
(ส านักปลัดฯ) 

เงินงบประมาณ 9,800 8,900 ฎ.1030/63 

2 จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง 
 (ส านักปลัดฯ) 

เงินงบประมาณ 5,000 4,980 ฎ.1045/63 

3 จัดซื้อโซฟาห้องประชุมสภาฯ 
 (ส านักปลัดฯ) 

เงินงบประมาณ 25,000 24,500 ฎ.1046/63 

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

เงินงบประมาณ 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) 

เงินงบประมาณ 3,500 3,500 ฎ.988/63 

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

เงินงบประมาณ 11,000 10,000 ฎ.1001/63 

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

เงินงบประมาณ 8,000 6,800 ฎ.1013/63 



๔๙ 
 

 
 

 

ครุภัณฑส์ านักงาน 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ 

งบประมาณ
ตามเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

เลขฎกีาหรือ 
วันลงนาม 
ในสัญญา 

9 จัดซื้อคูลเลอรต์้มน้ าไฟฟูา  
ขนาด  21 ลิตร   
(กองสวัสดิการสังคม) 

เงินงบประมาณ 15,000 15,000 ฎ.1048/63 

10 จัดซื้อโซฟาห้องประชุมศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผูส้งูอายุ
เทศบาลต าบลตลาดแค 
(กองสวัสดิการสังคม) 

เงินงบประมาณ 25,000 24,500 ฎ.1049/63 

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

เงินงบประมาณ 11,000 11,000 ฎ.36/63 

11 รวม - 127,800 122,280 - 

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) 

เงินงบประมาณ 23,000 23,000 ฎ.201/63 
 

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

เงินงบประมาณ 8,900 8,900 ฎ.201/63 
 

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

เงินงบประมาณ 5,800 5,500 ฎ.1022/63 

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

เงินงบประมาณ 17,000 16,830 ฎ.975/63 

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

เงินงบประมาณ 2,600 2,550 ฎ.975/63 

6 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา            
ขนาด 800 VA 
(กองวิชาการและแผนงาน) 

เงินงบประมาณ 2,500 2,430 ฎ.975/63 

6 รวม - 59,800 59,210 - 



๕๐ 
 

 

 

 

 

 

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 

เงินงบประมาณ 62,500 62,000 ฎ.1021/63 
 

1 รวม - 62,500 62,000 - 

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ 

งบประมาณ
ตามเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

เลขฎกีาหรือ 
วันลงนาม 
ในสัญญา 

1 จัดซื้อชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร 
ประกอบด้วย เสื้อ 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 จัดซื้อเครื่องรบัส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM 
ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จ านวน ๑๐ เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 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 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  6,000 
ซีซี  แบบอัดท้าย จ านวน  1  คัน 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

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

1 รวม - 2,400,000 2,380,000 - 



๕๑ 
 

 

 
 

 
 
ช.  ผลการด าเนินงานอ่ืนๆ 

เทศบาลต าบลตลาดแค ได้ด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)  ในเขตพ้ืนที่ได้รับความร่วมมือ 
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ จนโครงการต่างๆ ประสบ
ความส าเร็จด้วยดีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง  โดยมีผลการด าเนินงาน
ที่ส าคัญ ดังนี้  

ต่อด้วยรูปภาพ 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ 

งบประมาณ
ตามเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

เลขฎกีาหรือ 
วันลงนาม 
ในสัญญา 

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

เงินงบประมาณ 250,000 243,960 ฎ.1109/63 
 

1 รวม - 250,000 243,960 - 

ครุภัณฑก์ารเกษตร 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ 

งบประมาณ
ตามเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

เลขฎกีาหรือ 
วันลงนาม 
ในสัญญา 

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

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

2 จัดซื้อเครื่องพ่นระบบละอองฝอย
ละเอียด (ULV) แบบติดตั้งบนรถยนต์ 
จ านวน  ๑  เครื่อง (สลล.) 

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

2 รวม - 1,000,000 986,439.34 - 
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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 

 

 



๕๗ 
 

 

ซ. คณะกรรมการ 

 
    1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลตลาดแค 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เบอร์มือถือ 

1 นายชัยรัตน์  กิตติหิรัญวัฒน์ นายกเทศมนตรีต าบลตลาดแค ประธาน
กรรมการ 

0818789696 

2 นายณัฐนันทน์  ตั้งธนาเกียรติ รองนายกเทศมนตรีต าบลตลาด
กรรมการ 

0818771511 

3 นางวิมลศรี  คงเสน รองนายกเทศมนตรีต าบลตลาดแค  
กรรมการ 

0810677997 

4 นายแสวง  คงแสน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลตลาดแค 
กรรมการ 

0973235280 

5 นายวิวฒัน์  หล่อพฒันเกษม เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลตลาดแค 
กรรมการ 

0819998811 

6 นางจุไรรัตน์  ตันตมณีรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 0819660652 

7 นางวรัญญา  ตันตมณีรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 0819774695 

8 นางสาวบรรจง  เพ็ชรพิมาย สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 0895818998 

9 นายอนันต์  ภักดีชายแดน ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 0819998392 

10 นายประกอบ  สมชมพู ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 0810657991 

11 นายสพโชค  ดีสูงเนิน ผู้แทนภาครัฐ  กรรมการ 0819774695 

12 นายปรีชา  ชาญศร ผู้แทนภาครัฐ  กรรมการ 0999574500 

13 นางสาวละเอียด  ศิริทรัพย์ ผู้แทนภาครัฐ  กรรมการ 0818362488 

14 นายอัครเดช  ชิณวงษ์ รองปลัดเทศบาล  กรรมการ 0810484771 

15 นางกุลสิริ  เปรมกลาง รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน 
ปลัดเทศบาลต าบลตลาดแค 

กรรมการ/เลขานุการ 

0919824636 

16 นางสุรัชดา  ตันตระกูล ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
กรรมการ/ผช.เลขานุการ 

0879584470 

 

 

 

 

 

 



๕๘ 
 

 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลตลาดแค 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เบอร์มือถือ 

1 นางกุลสิริ  เปรมกลาง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 
ปลัดเทศบาลต าบลตลาดแค  

ประธานกรรมการ 

09109824636 

2 นายอัครเดช  ชิณวงษ์ รองปลัดเทศบาลต าบลตลาดแค 
กรรมการ 

0800484771 

3 นายเรวัฒน์  ภิพัฒน์กิตติชัย ผู้อ านวยการกองช่าง 
กรรมการ 

0911525556 

4 นางสาวรชยา  สิรฐานิช ผู้อ านวยการกองคลัง 
กรรมการ 

0915991626 

5 นายปัณณธร  สอนค าเสน ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
กรรมการ 

0868029703 

6 นางสาวเพียงเพ็ญ  สุขะเดชะ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
กรรมการ    

0971594914 

7 นางเครือวัลย์  วรชมพู ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
กรรมการ 

0821361756 

8 ผู้อ านวยการกองสวสัดิการสังคม 
 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
กรรมการ 

- 

9 ผู้อ านวยการกองการประปา 
 

ผู้อ านวยการกองการประปา 
กรรมการ 

- 

10 นางหวาน  เกยโนนสูง ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 
กรรมการ 

0811868154 

11 นายธีระศักดิ์  เพ็ชรแท้ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 
กรรมการ 

0828674621 

12 นายประกอบ  ค่ายสงคราม ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 
กรรมการ 

0819674833 

13 นางสุรัชดา  ตันตระกูล ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
กรรมการและเลขานุการ 

0879584470 

14 นายเฉลิมศักดิ์  พ้วยเปิ้น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

0847654273 

 

 

 

 

 



๕๙ 
 

 

3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลตลาดแค 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เบอร์มือถือ 

๑ นายเสนอ  เพ็ชรแท้ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาดแค 
ประธานกรรมการ 

0895852478 

๒ นางวิน  ต้นยาง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาดแค   
กรรมการ 

0862633717 

๓ นางวรรณา  นานอก สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาดแค   
กรรมการ 

0856827829 

๔ นายสุทัศน์  จีนกลาง ผู้แทนภาครัฐ   
กรรมการ 

0990711138 

๕ นางสมมาตร   ศิริบูรณ์  ผู้แทนภาครัฐ   
กรรมการ 

0809660651 

๖ นางศรัญญา  แสนประเสริฐ ผู้แทนภาคประชาคมท้องถิ่น   
กรรมการ 

095945345 

๗ นายสะท้าน   ฤาชา ผู้แทนภาคประชาคมท้องถิ่น   
กรรมการ 

0822394448 

๘ นายประกอบ  กระจ่างโพธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   
กรรมการ 

0849660002 

๙ นายเจริญ  ประวัติกลาง ผู้ทรงคุณวุฒิ   
กรรมการ 

0819660654 

๑0 นางสุรัชดา   ตันตระกูล ผู้อ านวยการกองวิชาการและ 
แผนงาน 

กรรมการและเลขานุการ 

0879584470 

 

ทั้งนี้  หากประชาชนหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอ
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ในการบริหารงานของเทศบาลต าบลตลาดแค สามารถติดต่อสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลต าบลตลาดแค หรือแจ้งผ่านผู้บริหารเทศบาลต าบลตลาดแค ทราบเพ่ือจะได้พิจารณา
ด าเนินการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ใน
ระยะเวลา ต่อไป 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ   ณ   วันที่          พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕63 
 
 
 

 (นายชัยรัตน์  กิตติหิรัญวัฒน์)  
นายกเทศมนตรีต าบลตลาดแค 

 


