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บทน ำ 
 

  ตามท่ีข้าพเจ้า นายชัยรัตน์  กิตติหิรัญวัฒน์   นายกเทศมนตรีต าบลตลาดแค  ได้แถลงนโยบาย
การพัฒนาเทศบาลต าบลตลาดแค ก่อนที่จะเข้ารับหน้าที่ ต่อสภาเทศบาลต าบลตลาดแค ในคราวการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2555  เมื่อวันที่  29  พฤษภาคม  2555 บัดนี้ ข้าพเจ้าฯ             
ได้ด าเนินการปฏิบัติภารกิจของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมทั้งฉบับที่แก้ไข เพ่ิมเติม  
และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  
และด าเนินการบริหารงานตามอ านาจหน้าที่เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น การให้บริการและแก้ไขปัญหาของประชาชน     
ในเขตเทศบาลต าบลตลาดแค และประชาชนในพื้นท่ีใกล้เคียง ตามสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จนสิ้นสุดปีงบประมาณแล้ว   

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

ข้าพเจ้าฯ จึงขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล   
(รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)  มาเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลตลาดแค และประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน  
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ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลตลาดแค  
(นายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์) ต่อ สภาเทศบาลต าบลตลาดแค  

วันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลตลาดแค 

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

๕)  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 
/๖)  จัดระบบ... 



 

๒ 

 

๖)  จัดระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นรากฐานการวางแผน  
   ๗)  การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และติดตามการท างานของ
องค์กรตนเอง 

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

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

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

๓) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการปรับปรุงบ ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น โดย 
  ๓.๑ สร้างและซ่อมแซมฝายน้ าล้นเพ่ือกักเก็บน้ า 

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



 

๓ 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

/๑.1 พัฒนา… 



 

๔ 

 

  ๑.1 พัฒนาอาชีพ หาอาชีพเสริม 
1.๒ ตลาดสินค้าชุมชน  

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

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

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

 

 

/วิสัยทัศน์… 

 



 

๕ 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย 
ของเทศบาลต าบลตลาดแค  

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (Vision) 
 “เทศบาลต าบลตลาดแค ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสามัคคีปลอดภัย   

ใฝุคุณธรรม เลิศล้ าการศึกษา น าพาเศรษฐกิจพอเพียง” 

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

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

๑. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ มี  7  แนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา 

๑.๑ จัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบายและบริหารงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้                              
ให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ทั้งระดับชาติ ระดับจังหวัด ท้องถิ่น และภาคประชาชน 

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

  ๑.๔  สนับสนุนการกระจายอ านาจถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑.๕ การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 

/๑.๖ จัดระบบ… 



 

๖ 

 

๑.๖ จัดระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นรากฐานการวางแผนพัฒนาเทศบาล 
 ๑.๗ การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตามการท างานขององค์กรตนเอง 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข มี 5  แนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา 

๒.๑ พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานทั่วถึงและครบวงจรผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้
อย่างครอบคลุมเป็นธรรมเกิดความพึงพอใจ 

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

๒.๔ แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) โดยพัฒนามาตรฐานศูนย์แจ้งเหตุและ
จัดให้มีหน่วยรับส่งผู้ปุวยระดับโซนทุกโซน สามารถประสานการท างานกับหน่วยบริการสาธารณสุขได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

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

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา มี  7  แนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา 

๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอ านาจและการถ่ายโอนภารกิจทางด้านการศึกษาให้เป็นไปตาม             
ความสมัครใจและความพร้อมของสถานศึกษานั้น ๆ 

๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษา ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ทั้งระดับก่อนวัยเรียน 
ประถม มัธยม ภาคประชาชน โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/                  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๓.๓ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีการพัฒนาในการจัดการศึกษา 
๓.๔ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา ให้ได้มาตรฐานและมีความ

เป็นเลิศ 
๓.๕ แนวทางการพัฒนา จัดการศึกษา โดยเน้นคุณธรรมน าสู่สัมมาชีพ 
๓.๖ แนวทางการพัฒนา จัดตั้งสถาบันการศึกษาหรือการเรียนรู้ของประชาชนเพ่ือพัฒนาอาชีพน าไปสู่

การมีการมีงานท าและมีรายได้เพ่ิมขึ้น  
3.7 การพัฒนาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม มี 6 แนวทางการพัฒนา  
แนวทางการพัฒนา 

๔.๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ อย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม 

๔.๒ ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน 
๔.๓ การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและ                                

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

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

๕.๑ ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพด้านการผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตและการตลาด โดยให้ความรู้                                
กับประชาชนอย่างท่ัวถึงและสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง 

๕.๒ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านเกษตรกรรม 
 ๕.๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์ 

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

๖.๑ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน เพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติดและ                                      
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

๖.๒ ส่งเสริมจัดแข่งขันกีฬาเพ่ือสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์ต่างๆ 
๖.๓ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาระดับเยาวชนให้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดและ

สนับสนุนโรงเรียนการกีฬา 
 ๖.๔ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน เพ่ือแก้ปัญหายาเสพ
ติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

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

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

๗.๒ ส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน/ส่งเสริมการสร้างความร่มรื่นสองช่องทาง เช่น หน้าโรงเรียน 
ชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในจังหวัด 

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

นครราชสีมา 
 ๗.๗ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการเฝูาระวังภาวะน้ าท่วม น้ าแล้ง น้ าเค็ม โดยชุมชน 
 
 
 

/๘.  ยุทธศาสตร์... 
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๘.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 

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

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

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

บ ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 
๘.๕ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสถานที่เพ่ือนันทนาการและออกก าลังกายสนามกีฬาและนันทนาการ

ชุมชน 
๘.๖ แนวทางการพัฒนา การผังเมืองรวมของท้องถิ่นและการผังเมืองรวมจังหวัด 

 ๘.๗ แนวทางการพัฒนา ซ่อมบ ารุงปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องจักรกล 
๙   ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม มี 6 แนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา 

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

๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทางการพัฒนา 

๑๐.๑ การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุ 
จราจร ทางบก/ทางน้ า 

๑๐.๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านความมั่นคงและปลอดภัยโดยส่งเสริมและสนับสนุน 
ต ารวจบ้าน/อปพร. ให้ท างานอย่างมีคุณภาพ 

 
 
  

  ชัยรัตน์  กิตติหิรัญวัฒน์   

    (นายชัยรัตน์  กิตติหิรัญวัฒน์)   
    นายกเทศมนตรีต าบลตลาดแค 
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สรุป รายรับประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

รายการ รายรับจริง (บาท) 
รวมรายได้จัดเก็บเอง  
หมวดภาษีอากร  
1) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 41,653.18 
2) ภาษีป้าย 169,788.00 

รวมหมวดภาษีอากร 211,441.18 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต  
 1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 997..89 
 2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 290,840.00 
 3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร 8,480.00 
 4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนพาณิชย ์ 500.00 
 5) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 5,000.00 
 6) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 360.00 
 7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 210.00 
 8) ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 10,000.00 
 9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 3,100.00 
10) ค่าธรรมเนียมเกีย่วกับใบอนุญาตการขายสรุา 4,471.70 
11) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 50,000.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 373,959.59 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  
1) ค่าเช่าตลาดหรือค่าบริการสถานท่ี 287,260.00 
2) ดอกเบี้ยธนาคาร 281,372.82 
3) รายได้จากทรัพย์สินอ่ืนๆ - 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 568,632.82 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  
1) เงินท่ีมีผู้อุทิศให้  - 
2) ค่าจ าหน่ายแบบพิมพ์และค ารอ้ง - 
3) รายได้เบด็เตล็ดอื่นๆ 89,018.37 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 89,018.37 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

หมวดภาษีจัดสรร  
1) ภาษีมลูค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 14,145,914.23 
2) ภาษีมลูค่าเพิ่ม 1 ใน 9 1,669,753.10 
3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 88,245.12 
4) ภาษีสรรพสามิต 2,771,628.23 
5) ค่าภาคหลวงแร ่ 41,950.39 
6) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 15,265.55 
7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมทีด่ิน 333829 
8) เงินภาษีและค่าธรรมเนยีมรถยนต์ 485,193.01 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 19,551,778.63 

            



๑๐ 
 

 
 

รายการ รายรับจริง (บาท) 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป (เพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.)       
- เพื่อสนับสนุนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. 7,456,946.00 
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 5,095,100.00 
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,246,800.00 
(2)  เงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการพัฒนาการจัดการศกึษาโดยใช้โรงเรือนเป็นฐาน)  
งานส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น  
- ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 796,800 
- ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 15,000.00 
- การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอน,ค่าหนังสือ,อุปกรณ์การเรยีน) 154,449.00 
- ค่าอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย 49,820.00 
- ค่าอาหารกลางวัน (เด็กปฐมวัย) 127,400.00 
- ค่าอาหารเสริม (นม) ประถมศึกษา 1,268,521.00 
- ค่าอาหารกลางวัน (ประถมศึกษา) 2,648,000.00 
- ค่าจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจ า) 8,582,940.00 
- ค่าสนับสนุน ศพด. (เงินเดือนค่าตอบแทน) 158,500.00 
- ค่าสนับสนุน ศพด. (เครื่องแบบนักเรียน) 97,620.00 
- ค่าป่วยการส าหรับนักบรบิาลท้องถิ่น - 
- ค่าโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 200,000.00 
- ค่าส ารวจข้อมลูสตัว์และขึ้นทะเบียนจ านวนสัตวฯ์ 3,708.00 
- ค่าขับเคลื่อนโครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ 18,540.00 
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสตูรสถานศึกษา 200,00.00 
- ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพตดิในสถานศึกษา 21,000.00 
- ค่าใช้จ่ายส่งเสรมิกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา - 
- คา่ใช้จ่ายโครงการอบรมสมัมนาเด็กประถม - 
- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสมัมนาเด็กปฐมวัย - 
- ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว ศพด. 248,400.00 
- ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว 291,750.00 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 90,980.00 
- ค่ากิจกรรมพฒันาคณุภาพผู้เรียน 133,945.00 
- เงินเดือนครู ศพด   161,400.00 
- ค่าตอบแทน ศพด   81,000.00 
- ค่าครองชีพ ศพด   9,000.00 
- เงินประกันสังคม ศพด   4,500.00 
- ค่าชดเชยรายได้ภาษท่ีดิน 473,969.66 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 29,456,088.66 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

 
 

รายการ รายรับจริง (บาท) 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์  
1) เพื่อสนับสนุนการบรหิารจดัการของ อปท. ตามยุทธศาสตร์การพฒันา - 
2) เงินอุดหนุนค่าเช่าบ้านพนักงานคร ู 173000 
3) เงินอุดหนุนค่าเงินเดือนบุคลากรถ่ายโอน 95,559.00 
4) สวัสดิการเกีย่วกับการศึกษาบตุร 24,100.00 
5) ปรับปรุงอาคารและครภุัณฑ์ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต - 
6) เรือท้องแบน - 

รวมเงินอุหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ 292,659.00 
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 113,904.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 113,904.00 
สรุป รวมรายได้ทั้งสิ้น 50,657,482.25 

 
ที่มาของข้อมูล  :  กองคลัง  เทศบาลต าบลตลาดแค  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสมีา                  
     ณ  วันที่  3  พฤศจิกายน  2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

สรุป รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รายการ งบประมาณ (บาท) 

รายจ่ายงบกลาง  
1)  เงินส ารองจ่าย 957,453.73 
2)  เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 615,615.00 
3)  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 108,479.00 
4) รายจ่ายตามข้อผูกพัน 135,224.39 
5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,975.00 
6) ช าระเงินต้นเงินกู้ 987,439.91 
7) ดอกเบี้ยเงินกู ้ 142,591.09 
8) เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจา่ยเฉพาะการประปา 900,000.00 
9) เงินบ าเหน็จข้าราชการถ่ายโอน 41,649.00 
10) เงินบ าเหน็จลูกจา้งประจ า 144,288.00 
11) เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 4,979,800.00 
12) เบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,173,600.00 

รวมรายจ่ายงบกลาง 10,193,115.12 
รายจ่ายประจ า  
1) เงินเดือน ฝ่ายการเมือง 2,133,479.27 
2) เงินเดือน ฝ่ายประจ า 17,700,809.57 
3) ค่าตอบแทน 815,263.29 
4) ค่าใช้สอย 4,474,136.82 
5) ค่าวัสด ุ 2,469,551.27 
6) หมวดค่าสาธารณูปโภค 727,690.52 
7) หมวดเงินอุดหนุน 1,622,000.00 
8) หมวดรายจ่ายอื่น - 

รวมรายจ่ายประจ า 29,942,930.74 

รายจ่ายเพื่อการลงทุน  
1) ค่าครภุัณฑ ์ 400,640.00 
2) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 

รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน 400,640.00 
สรุป รวมรายจ่ายท้ังสิ้น 40,536,685.00 

 
ที่มาของข้อมูล  :  กองคลัง  เทศบาลต าบลตลาดแค  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสมีา    
                       ณ  วันที่  3  พฤศจิกายน  2564 
 
สรุป 

รายรับ    50,657,482.25  บาท                  

รายจ่าย   40,536,685.86  บาท                

ผลต่าง  10,120,796.39  บาท 



๑๓ 
 

๑๓ 

 

สรุปผลการด าเนินงานของนายกเทศมนตรี 
 ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลตลาดแค 

รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลตลาดแค ได้แถลงนโยบายการพัฒนาเทศบาลต าบลตลาดแค                  
ต่อสภาเทศบาลต าบลตลาดแค ในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2555  เมื่อวันที่  
29  พฤษภาคม  2555  ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน นั้น ขอสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
เทศบาล ดังนี้ 

นโยบาย 

๑. การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ จะด าเนินการ 
   ๑) จัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบายและบริหารงานอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ทั้งระดับจังหวัด ท้องถิ่น และภาคประชาชน 
   ๒) ประสานสามพ่ีน้องท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต.) และร่วมมือกับราชการส่วน
ภูมิภาค 
   ๓) ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน ตามหลักบริหารจัดการที่ดี เช่น  
  ๓.๑ จัดซื้อรถตรวจการณ์ เพ่ือบริการและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่
ประชาชนและจัดซื้อรถยนต์ให้กองต่างๆ ใช้ในราชการ ตามปริมาณงานและความจ าเป็น 
  ๓.๒ จัดซื้อ จัดหา เครื่องกลหนัก รถเครน รถกระเช้า และรถบรรทุกเพ่ือการเกษตร เพ่ือใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาสภาพพ้ืนที่และใช้ในกิจการสาธารณสุข 
  ๓.๓ จัดซื้อ จัดหา เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ครอบคลุมทุก
ด้าน ทั้งด้านป้องกันอัคคีภัย อุทกภัย และสาธารณภัยอ่ืนๆ ให้ครบถ้วน เช่น วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์ดับเพลิง  
  ๓.๔ จัดซื้อ จัดหา ที่ดินเพ่ือก่อสร้างอาคารส านักงานให้มีพ้ืนที่ที่เพียงพอ เพ่ือประสิทธิภาพในการ
บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น และจัดซื้อ จัดหา ที่ดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบ าบัดน้ าเสียและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
  ๓.๕ ก่อสร้างอาคารส านักงานตามโครงสร้างกรอบอัตราก าลังพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลต าบล
ตลาดแค 
  ๓.๖ อบรมเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจและใช้ศักยภาพของตนเองให้เต็มที่ตามแนวทางการปฏิบัติราชการ
แนวใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยจัดฝึกอบรม/สัมมนา/อบรมเชิงปฏิบัติการและประเมินผลแล้ววาง
กรอบแนวทางและนโยบายในการปรับปรุงการพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  ๓.๗ เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ตัวแทนชุมชน และประชาชน ในการที่จะเข้า
ร่วมประชาคมอาเซียน 
   ๔)  ส่งเสริมการกระจายอ านาจถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ 

๕)  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 
/๖)  จัดระบบ... 

๖)  จัดระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นรากฐานการวางแผน  
   ๗)  การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และติดตามการท างาน
ขององค์กรตนเอง 

/ผลการ... 



๑๔ 
 

๑๔ 

 

ผลการปฏิบัติตามนโยบาย 
1. การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ                    
ตามเทศบัญญัติ ฯ 
2564  (บาท) 

งบประมาณ                  
ที ่                    

เบิกจ่าย  (บาท) 

1 โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 400,000 396,124.97 

2 โครงการจดังานวันเทศบาล 10,000 8,045 

3 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง  
อ าเภอโนนสูง (โครงการจัดงานรัฐพิธีและปกป้องสถาบัน) 

30,000 30,000 

4 โครงการจดัท าสื่อเผยแพรผ่ลงานของเทศบาล 50,000 48,000 

5 โครงการประชาคมเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 40,000 13,000 

6 โครงการจ้างเหมาพนักงานควบคมุดูแลระบบการผลิตและการจ่าย
น้ าประปา (กองการประปา) 

108,000 108,000 

6 รวม 638,000 603,169.97 

 

 

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

/ผลการ…. 



๑๕ 
 

๑๕ 

 

ผลการปฏิบัติตามนโยบาย 
๒. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ                    
ตามเทศบัญญัติ ฯ 
2564  (บาท) 

งบประมาณที่                       
เบิกจ่าย  (บาท) 

1 โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก 50,000 49,980 

2 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิงพลอากาศเอกหญิง สมเด็จ
พระเจ้า  น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

40,000 31,550 

2 รวม 90,000 81,535 

 

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

ผลการปฏิบัติตามนโยบาย 
๓. การพัฒนาด้านการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ                    
ตามเทศบัญญัติ ฯ 
2564  (บาท) 

งบประมาณที่                       
เบิกจ่าย  (บาท) 

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลตลาดแค ดังนี้ 

 1.โครงการอาหารกลางวัน  1,160,000 1,000,000 

 2.ค่าใช้จ่ายส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นโรงเรียนเทศบาลตลาดแค  ดังน้ี 

 2.1)  ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล    
ตลาดแค    

20,000 20,000 

 2.2) โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้  16,800 16,800 

 



๑๖ 
 

๑๖ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ                    
ตามเทศบัญญัติ ฯ 
2564  (บาท) 

งบประมาณที่                       
เบิกจ่าย          
(บาท) 

 2.3) โครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลตลาดแค   100,000  100,000  

 2.4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  50,000  50,000 

 2.5) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด  ในสถานศึกษา  21,000   21,000 

 3.  เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
(ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน)  

45,000  14,900 

 4.  การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลตลาดแค ดังน้ี    21,000 

 4.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหวั) ดังนี้ 
 -  ระดับอนุบาลศึกษา อัตราคนละ 850 บาท/ภาคเรียน 
 -  ระดับประถมศึกษา อัตราคนละ 950 บาท/ภาคเรียน 

531,100  495,950 

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

148,993   142,099 

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

 
92,780   

 

86,980 

 4.4  ค่าเครื่องแบบนักเรียน ดังนี้ 
- ระดับอนุบาลศึกษา อัตราคนละ 300/ป ี 
- ระดับประถมศึกษา อัตราคนละ 360/ปี 

98,220   98,220   

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

134,230  125,345 

2 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเพื่อใช้จ่ายในสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลต าบล
ตลาดแค ดังนี ้

 1. อุดหนุนอาหารกลางวัน  122,500 96,720 

 2. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลตลาดแค 

44,200   44,200 

 3. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตลาดแค ดังน้ี 

 4.1  ค่าหนังสือเรียน จ านวน  5,000 บาท อัตราคนละ 200 บาท/ปี 5,000 3,900 

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

 



๑๗ 
 

๑๗ 

 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ                    
ตามเทศบัญญัติ ฯ 
2564  (บาท) 

งบประมาณที่                       
เบิกจ่าย       
(บาท) 

 4.3  ค่าเครื่องแบบนักเรียน จ านวน 7,500 บาท  อัตราคนละ  300 บาท/ปี 7,500 5,900 

 4.4  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจ านวน  10,750 บาท อัตราคนละ  430 บาท/ปี 10,750 8,500 

3 ค่าอาหารเสริม (นม)  1,337,513 1,337,513 

4 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสถานศึกษาสังกัดอ่ืนในเขตพ้ืนที่
เทศบาลต าบลตลาดแค 

1,532,000 814,000 

4 รวม 5,482,586 4,487,027 

 

 

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

๓) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการปรับปรุงบ ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น โดย 
  ๓.๑ สร้างและซ่อมแซมฝายน้ าล้นเพ่ือกักเก็บน้ า 

๓.๒ ปรับปรุง เพ่ิมเติม ท่อระบายน้ าให้สามารถระบายน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.๓ วางท่อระบายน้ า เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในชุมชน 

 ๔) การจัดท าผังเมืองรวมของท้องถิ่น 
 ๕) ซ่อมบ ารุงปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องจักรกล ให้มีประสิทธิภาพในการบริการและบรรเทาสาธารณภัย  
รวมทั้งสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ผลการปฏิบัติตามนโยบาย 
๔. โครงสร้างพื้นฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ                    
ตามเทศบัญญัติ ฯ 2564  

(บาท) 

งบประมาณที่                       
เบิกจ่าย       
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามล าธารปราสาท ชุมชนตลาดแค      
ตะวันออกฝั่งเหนือ-ใต้ 

500,000 493,000 

2 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.เข้าบ่อก าจัดขยะ  600,000 433,000 

2 รวม 1,100,000 926,000 

 

/โครงสร้าง... 



๑๘ 
 

๑๘ 

 

โครงสร้างพื้นฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                   
(บาท) 

งบประมาณที่                       
เบิกจ่าย       
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงซ่อมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล  
ซอย 19 (เลียบล าเหมือง) บ้านส าโรง  หมู่ที่ 1 

1,480,000 1,480,000 

2 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.เข้าบ่อก าจัดขยะ  888,000 888,000 

2 รวม 2,368,000 2,368,000 

 
๕. ด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จะด าเนินการ 
 ๑) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติตุจราจรทาง
บก/ทางน้ า โดยการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งจัดฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน และอาสาสมัครด้าน
ต่างๆ  
 ๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน 
ต ารวจบ้าน/อปพร. ให้ท างานอย่างมีคุณภาพ 
 ๓) ติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่ส าคัญของชุมชน 
 ๔) สร้างความม่ันใจและความสบายใจให้กับประชาชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการ
เชื่อมประสานหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมมือปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ประโยชน์สุขของ
ประชาชน 
 ๕) ส่งเสริมการเฝ้าระวังภาวะน้ าท่วม น้ าแล้ง โดยชุมชน 

ผลการปฏิบัติตามนโยบาย 
๕. ด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ                    
ตามเทศบัญญัติ ฯ 
2564  (บาท) 

งบประมาณที่                       
เบิกจ่าย          
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
 

30,000 29,300 

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 30,000 28,712.10 
2 รวม 60,000 58,012.10 

 
๖. ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม จะด าเนินการ 
 ๑) ส่งเสริมให้จัดพระสงฆ์เป็นศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม วัฒนธรรม ประเพณี วิถีพุทธท้องถิ่น โดยการจัดหา
พ้ืนที่สร้างและจัดตั้งศูนย์พัฒนาจิตใจและคุณภาพของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลตลาดแค 

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

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

/ผลการ… 



๑๙ 
 

๑๙ 

 

ผลการปฏิบัติตามนโยบาย 
๖. ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ                    
ตามเทศบัญญัติ ฯ 
2564  (บาท) 

งบประมาณที่                       
เบิกจ่าย             
(บาท) 

1 จัดงานวันลอยกระทง (กองการศึกษา) 80,000 9,337 
1 รวม 80,000 9,337 

 

๗. การกีฬาและนันทนาการ จะด าเนินการ 
 ๑) ส่งเสริมการกีฬาทุกประเภทเพ่ือความเป็นเลิศ และเป็นอาชีพ สนับสนุนกีฬาพ้ืนบ้าน 
 ๒) ส่งเสริมจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่างๆ 
 ๓) ส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาระดับเยาวชน 
 ๔) ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน เพ่ือแก้ปัญหายาเสพติด และใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 
 ๕) จัดให้มีการประกวดการแสดงของศิลปินท้องถิ่นพื้นบ้าน เช่น ลิเก เพลงโคราช โปงลาง นักร้อง หาง
เครื่อง และการแข่งขันทางดนตรี เพ่ือยกระดับสู่มืออาชีพ 

ผลการปฏิบัติตามนโยบาย 
- ไม่มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการตามนโยบายด้านการกีฬาและนันทนาการ เนื่องจากในห้วง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ไม่สามารถจัดกิจกรรม
รวมกลุ่มคนจ านวนมาก หรือจัดประชุมสัมมนาใดๆ ได้ 

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

ผลการปฏิบัติตามนโยบาย 
๘. การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ                    
ตามเทศบัญญัติ ฯ 
2564  (บาท) 

งบประมาณที่                       
เบิกจ่าย             
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ 30,000 30,000 

2 โครงการเสริมสร้างทักษะส าหรับเด็กและเยาวชน 20,000 20,000 

3 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 6,000,000 4,982,200 

4 เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,900,000 1,087,200 

4 รวม 7,950,000 6,119,400 

/๙. ด้านเกษตรกรรม… 



๒๐ 
 

๒๐ 

 

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

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

ผลการปฏิบัติตามนโยบาย 
- ไม่มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการตามนโยบายด้านเกษตรกรรม เนื่องจากในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ไม่สามารถจัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจ านวน
มาก หรือจัดประชุมสัมมนาใดๆ ได้ 

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

ผลการปฏิบัติตามนโยบาย 
- ไม่มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการตามนโยบายด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม 

อุตสาหกรรม เนื่องจากในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา            
(โควิด-19) ไม่สามารถจัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจ านวนมาก หรือจัดประชุมสัมมนาใดๆ ได้ 

๑๑. การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จะด าเนินการ 
 ๑) บูรณาการการบริหารจัดการดิน น้ า ป่า ขยะ มลภาวะโดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการ 
นักวิชาการ และประชาชน 
 ๒) ส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน ส่งเสริมการสร้างความร่มรื่นสองข้างทาง เช่น หน้าโรงเรียนชุมชน 
ปรับปรุงภูมิทศัน์ภายในเทศบาลต าบลตลาดแค โดย 
  2.๑ ปลูกต้นไม้เพ่ิมในชุมชน 
  ๒.2 จัดสถานที่ บ้านพักสะอาดน่าอยู่ 
  2.๓ ประกวดผู้ที่ให้ความร่วมมือตามนโยบายของเทศบาล 
 ๓) รณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 
 

/๔) ส่งเสริมภูมิ... 



๒๑ 
 

๒๑ 

 

 ๔) ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมชุมชน 
 ๕) ปรับปรุงคุณภาพสายน้ าล าคลอง ในเขตเทศบาลต าบลตลาดแค เช่น ล าธารปราสาท และล าเหมือง
สาธารณะทุกแห่ง 

ผลการปฏิบัติตามนโยบาย 
- ไม่มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการตามนโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก

ในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ไม่สามารถจัด
กิจกรรมรวมกลุ่มคนจ านวนมาก หรือจัดประชุมสัมมนาใดๆ ได้ 

 
 
 



๒๒ 
 

 
 
 
 

ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
 
 
 

 
 
 

 

      
 

     
 

       
 

      
 

      

1.การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ 

รูปภาพประกอบสรุปผลการด าเนินงานของนายกเทศมนตร ี
  ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลตลาดแค  รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ต 

โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 



๒๓ 
 
 
 
 
 
 

      
 

     

 
 
 
 

            
 
 

 

 
 

       
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดงานวันเทศบาล 

โครงการจัดท าส่ือเผยแพร่ผลงานของเทศบาล 

โครงการประชาคมเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 



๒๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 

 

       
 
 
 
 
 

       
 

    
 
 
 
 
 

2.การพัฒนาด้านสาธารณสขุ 

โครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พล
เรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี 

กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี 

ประชุมด าเนินการตรวจค้นหาเชิงรุกผู้ติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 



๒๕ 
 
 
 
 
 

     
 

    
 

    
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 

3. การพัฒนาด้านการศึกษา 

4. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามล าธารปราสาท ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนือ – ใต้ หมู่ที่ 15 

กิจกรรมควบคุมและระงับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 



๒๖ 
 
 
 

    
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าบ่อก าจัดขยะ ชุมชนโนนพิมาน หมู่ท่ี 12 
เจ 

โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายบ้านโนนพิมาน – บ้านดอน หมู่ที่ 12 

โครงการปรับปรุงซ่อมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ซอย 19 (เลียบล าเหมือง) 
บ้านส าโรง  หมู่ที่ 1 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

5. การพัฒนาด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 



๒๗ 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 

 ไม่ได้ด าเนินโครงการกิจกรรมเนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ไมส่ามารถรวมกลุ่ม
กิจกรรมที่มคีนจ านวยมาก หรือจดัประชุมสัมมนาใดๆได ้
  
 
 

 ไม่ได้ด าเนินโครงการกิจกรรมเนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ไมส่ามารถรวมกลุ่ม
กิจกรรมที่มคีนจ านวยมาก หรือจดัประชุมสัมมนาใดๆได ้
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

6. การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 

7. การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 

8. การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ 



๒๘ 
 
 
 

 

    
 

 
 
 
 

 

    
 
 
 

 

     
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการเสริมสร้างทักษะส าหรับเด็กและเยาวชน 

กิจกรรมเปิดเทอมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลตลาดแค 

กิจกรรมน าหลักศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

โครงการโยคะสร้างสุข เพ่ือสุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2564 



๒๙ 
 
 
 
 

   
 

   
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

   
 

   
 

    
 
 

กิจกรรมสรงน้ าพระและรดน้ าของพรผู้สูงอายุ 

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ 

9. การพัฒนาด้านการเกษตร 

พิธีเปิด ศูนย์การเรียนรู้ผักปลอดภัยบ้านส าโรง  หมู่ท่ี 1 



๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

    
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

   
 

 
  

 

10. การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 

11. การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

โครงการฟื้นฟูและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวอย่างยั่งยืน 

กิจกรรมสร้างความรู้ชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมลอกจอกแหน ล าธารปราสาท 



๓๑ 
 
 

 

สรุปผลการด าเนินงานของนายกเทศมนตรี ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลตลาดแค            รอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก็มีแต่เพียงเท่านี้ ส าหรับโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เนื่องจากเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) นั้น เมื่อสถานการณ์ดังกล่าวคลี่คลายแล้ว เทศบาล
ต าบลตลาดแค จะรีบด าเนินการตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงไว้ ต่อไป  
  

 
   

           (นายชัยรัตน์  กิตติหิรัญวัฒน์)   
        นายกเทศมนตรีต าบลตลาดแค 


