
 
 
 

   
 

 
 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
รอบ  6  เดือน   

(1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

(เฉพาะโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  
ท่ีน ามาจัดท าเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2๕65 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
เทศบาลต าบลตลาดแค อ าเภอโนนสูง 

จังหวัดนครราชสีมา 
 

 



 
ค ำน ำ 

 
ตามที่เทศบาลต าบลตลาดแค ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ          

พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่  13 กันยายน  2564  โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม  2564 แล้วนั้น 

บัดนี้  เทศบาลต าบลตลาดแค ได้ด าเนินงานตามเทศบัญญัติฯ ครบระยะเวลา 6 เดือนแล้ว             
(1 ตุลาคม 2564 - 31  มีนาคม 2565)  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตาม         
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  หมวด  3  มาตรา 9  (3)   

เทศบาลต าบลตลาดแค จึงได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     
รอบ  6  เดือน  (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)  เฉพาะโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น        
(พ.ศ.2561 - 2565)  ที่น ามาจัดท าเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2๕65 
ทั้งนี้ เพ่ือให้ทราบถึงความคืบหน้าในการด าเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2565 ว่ามีผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ หรือมีปัญหาอุปสรรคอย่างไร ทั้งนี้  เพ่ือจะได้ด าเนินการ        
หาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ต่อไป 

 
เทศบาลต าบลตลาดแค  อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

 





 
สารบัญ 

 
เรื่อง                                                                               หน้า 
                            

 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ        1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข       5 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา        7 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม         13 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร       15

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ      16 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   17 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน       19 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม      25 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   26 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       27 

ครุภัณฑก์่อสร้าง          28 

 

ภาคผนวก 

- สรุป รายรับ-รายจ่าย  รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.2564 - 31 มี.ค.2565)  

- รูปภาพประกอบการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

 (1 ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565) 
 

 
 

 
 



๑ 
 

๑ 
 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
รอบ  6  เดือน  (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

 (เฉพาะโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   
ทีน่ ามาจัดท าเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2๕65 

 
ส านักปลัดเทศบาล 

ยุทธศาสตร์/โครงการ/ 
กจิกรรม 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 

แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

(๑) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(๒) 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

(๓) 

วันลงนาม 
ในสัญญา/    

วันจัดท าฎีกา
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1 จ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย

ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ 
20,000 เทศบัญญตัิฯ 

2565 
20,000      เนื่องจากจะ

ด าเนินการ
ระหว่างเดือน 
ส.ค.-ก.ย. 65 

2 โครงการจดังานวันเทศบาล 10,000 เทศบัญญตัิฯ 
2565 

 

10,000      เนื่องจากจะ
ด าเนินการ      
แล้วเสรจ็    
ในวันที่             
24 เม.ย.65 

3 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ
โนนสูง (โครงการจัดงานรัฐพิธีและ
ปกป้องสถาบัน) 
 

30,000 เทศบัญญตัิฯ 
2565 

30,000 30,000     เบิกจ่ายและ
อุดหนุนอ าเภอ

ในเดือน 
พฤศจิกายน 

2564 

 

รวม  3  โครงการ 60,000 - 60,000 30,000 - - - - - 

 
 
 



 

 

๒ 

 

กองคลัง        

ยุทธศาสตร์/โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 

แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

(๑) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(๒) 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

(๓) 

วันลงนาม 
ในสัญญา/วัน

จัดท าฎีกาเบิกจ่าย 
หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการใหม้ีประสิทธิภาพคุณภาพ 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1 โครงการแผนท่ีภาษีและทะเบยีน

ทรัพย์สิน 
100,000 เทศบัญญตัิฯ 

2565 
100,000      -เนื่องจาก

ยังไม่มี
บุคลากร
ด าเนินการ
โดยเฉพาะ 

รวม  1  โครงการ 100,000 - 100,000 - - - - - - 

 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์/โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 

แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

(๑) 

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ 

(๒) 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

(๓) 

วันลงนาม 
ในสัญญา/วัน

จัดท าฎีกาเบิกจ่าย 
หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธภิาพคณุภาพ 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1 โครงการจดัท าสื่อเผยแพรผ่ลงาน 

ของเทศบาล 
100,000 เทศบัญญัติฯ 

2565 
50,000 49,800    จัดท าฎีกา           

วันที่ 29 มี.ค.65 
 

2 โครงการเสียงไร้สายในเขตเทศบาล
ต าบลตลาดแค 

500,000 โอนงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
ตัง้จ่ายเป็น
รายการใหม ่

420,000 420,000    ลงนามในสัญญา 
เดือนกุมภาพันธ ์

2565 
ตราจรับ  

วันที่ 25 มี.ค. 65  
จัดท าฎีกา 

วันที่ 5 เม.ย. 65 

 

รวม  2  โครงการ 600,000 - 470,000 469,800 - - - - - 



 

 

๓ 

 

กองสวัสดิการสังคม 

ยุทธศาสตร์/โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 

แหล่งท่ีมา
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

(๑) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(๒) 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

(๓) 

วันลงนาม 
ในสัญญา/    

วันจัดท าฎีกา
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
1 โครงการจ้างเหมาท าความสะอาด

และปรับปรุงภูมิทัศน ์
108,000 เทศบญัญตัิฯ 

2565 
108,000 54,000    1. ฎีกาที ่

81/2565 
ลว. 4 พ.ย. 64 
2. ฎีกาที ่195  
/2565 
ลว. 3 ธ.ค. 64 
3. ฎีกาที ่310 
/2565 
ลว. 11 ม.ค. 65 
4. ฎีกาที ่399 
/2565 
ลว. 3 ก.พ. 65 
5. ฎีกาที ่480 
/2565 
ลว. 3 มี.ค. 65 
6. ฎีกาที ่588 
/2565 
ลว. 7 เม.ย. 65 
 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ
เบิกจ่าย 6 
เดือนแรก 

 รวม   1  โครงการ 108,000 - 108,000 54,000 - - - - - 

 
 
 
 



 

 

๔ 

 

กองการประปา 

ยุทธศาสตร์/โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 

แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

(๑) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(๒) 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

(๓) 

วันลงนาม 
ในสัญญา/    

วันจัดท าฎีกา
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 
- แผนงานการพาณิชย์ 
1 โครงการจ้างเหมาพนักงาน

ควบคุมดูแลระบบการผลิตและการ
จ่ายน้ าประปา 

108,000 เทศบัญญัติฯ 
ปี 2565 

 

108,000 45,000    ฎีกาที ่
11/2565 
24/2565 
40/2565 
42/2565 
64/2565 

ด าเนินการ 
เป็น 
รายเดือน 
จนเสร็จสิ้น
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

รวม  1  โครงการ 108,000 - 108,000 45,000 - - - - - 
 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์/โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2565) 

แหล่งท่ีมา
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

(๑) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(๒) 

 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

(๓) 

วันลงนาม 
ในสัญญา/    

วันจัดท าฎีกา
เบิกจา่ย 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ  
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1 
 

โครงการประชาคมเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล 

100,000 เทศบัญญตัิฯ 
2565 

 
 

 

30,000       จะด าเนินการ
ระหว่าง เดือน
พ.ค.-มิ.ย. 65 

รวม  1 โครงการ 100,000 - 30,000 - - - - - - 

 



๕ 
 

๕ 
 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
รอบ  6  เดือน  (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

 (เฉพาะโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   
ทีน่ ามาจัดท าเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2๕65 

 
กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์/โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 

แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

(๑) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(๒) 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

(๓) 

วันลงนาม 
ในสัญญา/    

วันจัดท าฎีกา
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
-แผนงานสาธารณสุข 
1 โครงการป้องกันโรคติดต่อ ๑0,000 เทศบัญญตัิฯ 

2565 
๑0,000      อยู่ในชั้นตอน

การเสนอ
โครงการ 

2 โครงการรณรงค์และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

50,000 เทศบัญญตัิฯ 
2565 

50,000      อยู่ในชั้นตอน
การเสนอ
โครงการ 

3 โครงการส่งเสริมความปลอดภัย 
ด้านอาหาร 

30,000 เทศบัญญตัิฯ 
2565 

30,000      อยู่ระหว่างรอ
งบประมาณ 

4 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยั 
จากโรคพิษสุนัขบา้  
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ์
ดร.สมเดจ็พระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สว่างควฒันวรขตัตยิราชนาร ี

40,000 เทศบัญญตัิฯ 
2565 

40,000 40,000    25  มี.ค.  65  

 



๖ 
 

๖ 
 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์/โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 

แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

(๑) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(๒) 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

(๓) 

วันลงนาม 
ในสัญญา/    

วันจัดท าฎีกา
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
-แผนงานสาธารณสุข 

 

5 โครงการพระราชด าร ิ
ด้านสาธารณสุข 
ชุมชนละ 20,000 บาท  
จ านวน 10 ชุมชน 
 
 

200,000 เทศบัญญตัิฯ 
2565 

 
 

200,000      อยู่ระหว่างรอ
งบประมาณ 
จากเงิน
อุดหนุน 

รวม  5  โครงการ 330,000 - 330,000 40,000 - - - - - 
 

 
 



๗ 
 

๗ 
 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
รอบ  6  เดือน  (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

 (เฉพาะโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   
ทีน่ ามาจัดท าเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2๕65 

 
กองการศึกษา 

ยุทธศาสตร์/โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 

แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

(๑) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(๒) 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

(๓) 

วันลงนาม 
ในสัญญา/    

วันจัดท าฎีกา
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
- แผนงานการศึกษา   

 

1 โครงการจ้างเหมาบริการดูแล
สวนหย่อมสนามเด็กเล่นและ 
พื้นที่โดยรอบ 

108,000 เทศบัญญตัิฯ 
2565 

108,000 54,000    14 พ.ย. 64 
1 ธ.ค. 64 
4 ม.ค. 65 
1 ก.พ. 65 
3 มี.ค. 65 

 1 เม.ษ. 65 

-ด าเนินการ
แล้วเสร็จ           
ครึ่งปีแรก 

2 โครงการจ้างเหมาปฏิบัติงาน 
สอนคอมพิวเตอร์ของสถานศึกษา
ในสังกัด 

180,000 เทศบัญญตัิฯ 
2565 

180,000 90,000    14 พ.ย. 64 
1 ธ.ค. 64 
4 ม.ค. 65 
1 ก.พ. 65 
3 มี.ค. 65 

 1 เม.ษ. 65 

-ด าเนินการ
แล้วเสร็จ           
ครึ่งปีแรก 

3 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลตลาดแค จ านวน 2,188,945  ดังนี้ 
 1. โครงการอาหารกลางวัน  

 
 1,628,000 

 
เทศบัญญตัิฯ 

2565 
 

 966,000   747,000 
 

   4 พ.ย. 65 
27 ม.ค. 65 

 

 



๘ 

 

๘ 

 

กองการศึกษา 

ยุทธศาสตร์/โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 

แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตาม 

เทศบัญญัติ 
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

(๑) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(๒) 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

(๓) 

วันลงนาม 
ในสัญญา/    

วันจัดท าฎีกา
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
- แผนงานการศึกษา   
 2. ค่าใช้จ่ายส าหรับส่งเสรมิศักยาาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นโรงเรียนเทศบาลตลาดแค  จ านวน  314,800  บาท ดังน้ี 
 2.1 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลตลาดแค 
20,000  เทศบัญญตัิฯ 

2565 
20,000  20,000     27 ม.ค. 65  

 2.2 โครงการอินเตอร์เนต็ 
เพื่อการเรยีนรู ้
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยอนิเตอร์เนต็
โรงเรียนเทศบาลตลาดแค 
-ระบบ Asymmetric Digital Subscriber  
Line 
: ASSL   โรงเรียนละ 9,600 บาท ต่อปี 
- ระบบ Wierless Fidelity : WiFi โรงเรียน
ละ 7,200 บาท ต่อป ี         

16,800  เทศบัญญตัิฯ 
2565 

16,800  16,800     27 ม.ค. 65  

 2.3 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงห้องสมุด
โรงเรียนเทศบาลตลาดแค  

100,000  เทศบัญญตัิฯ 
2565 

100,000      
 อยู่ระหว่าง

เสนอโครงการ 

 2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียน  

50,000  เทศบญัญตัิฯ 
2565 

50,000      
 อยู่ระหว่าง

เสนอโครงการ 

 2.5 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ข้าราชการครูของโรงเรียน  

57,000   เทศบัญญตัิฯ 
2565 

57,000       
 อยู่ระหว่าง

เสนอโครงการ 

 
 
 



๙ 

 

๙ 

 

กองการศึกษา 

ยุทธศาสตร์/โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 

แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามเทศ
บัญญัติ 
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

(๑) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(๒) 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

(๓) 

วันลงนาม 
ในสัญญา/    

วันจัดท าฎีกา
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
- แผนงานการศึกษา 
 2.6 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกนัยา

เสพติดในสถานศึกษา  
 

21,000   เทศบัญญตัิฯ 
2565 

21,000      
 

 อยู่ระหว่าง
เสนอโครงการ 

 2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิกิจกรรม
รักการอ่านในสถานศกึษา  
 

50,000   เทศบัญญตัิฯ 
2565 

50,000      
 

 อยู่ระหว่าง
เสนอโครงการ 

 3.  เงนิอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยาาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่า
ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน) 
  

30,000   เทศบัญญตัิฯ 
2565 

30,000   8,000    4 พ.ย.64 
27 ม.ค. 65 

 

4 การจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนเทศบาลตลาดแค  จ านวน  1,005,323  บาท  ดังนี ้
 4.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

 -  ระดับอนุบาลศึกษา อัตราคน
ละ 850 บาท/าาคเรียน 
 -  ระดับประถมศึกษา อัตราคน
ละ 950 บาท/าาคเรียน 

412,400  เทศบัญญตัิฯ 
2565 

412,400  206,200    4 พ.ย.64 
 

 

 
 
 
 



๑๐ 

 

๑๐ 

 

กองการศึกษา 

ยุทธศาสตร์/โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 

แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามเทศ
บัญญัติ 
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

(๑) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(๒) 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

(๓) 

วันลงนาม 
ในสัญญา/    

วันจัดท าฎีกา
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
- แผนงานการศึกษา 
 4.2  ค่าหนังสือเรียน  

 - ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 200 บาท/ปี 
 - ระดับประถมศึกษา จ าแนกเป็น 
1. ประถมศึกษาปีที ่1 คนละ 656.25 บาท/ป ี 
2. ประถมศึกษาปีที ่2 คนละ 649.95 บาท/ป ี 
3. ประถมศึกษาปีที ่3 คนละ 635.10 บาท/ป ี  
4. ประถมศึกษาปีที ่4 คนละ 706.65 บาท/ป ี  
5. ประถมศึกษาปีที ่5 คนละ 846.30 บาท/ป ี  
6. ประถมศึกษาปีที ่6 คนละ 858.90 บาท/ป ี    

128,265   เทศบัญญตัิฯ 
2565 

128,265 
  

   

 

 อยู่ระหว่าง
เสนอโครงการ 

 4.3  ค่าอุปกรณ์การ 
-   ระดับอนุบาลศึกษา  
อัตราคนละ 100 บาท/าาคเรียน   
-   ระดับประถมศึกษา 
 อัตราคนละ 195 บาท/าาคเรยีน  

71,900   เทศบัญญตัิฯ 
2565 

71,900   35,995    4 พ.ย.64 
27 ม.ค. 65 

 

 4.4  ค่าเครื่องแบบนักเรยีน      
 -  ระดับอนุบาลศึกษา อัตราคนละ 300/ปี   
 -  ระดับประถมศึกษา อัตราคนละ 360/ปี 

76,220   เทศบัญญตัิฯ 
2565 

76,220   36,220    4 พ.ย.64 
 

 

 4.5  ค่ากิจกรรมพัฒนาคณุาาพผู้เรียน 
 -  ระดับอนุบาลศึกษา อัตราคน
ละ 215 บาท/าาคเรียน  
 -  ระดับประถมศึกษา อัตราคน
ละ 240 บาท/าาคเรียน  

104,230  เทศบัญญตัิฯ 
2565 

104,230  52,115    4 พ.ย.64 
 

 



๑๑ 

 

๑๑ 

 

กองการศึกษา 

ยุทธศาสตร์/โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 

แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตาม 

เทศบัญญัติ 
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

(๑) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(๒) 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

(๓) 

วันลงนาม 
ในสัญญา/    

วันจัดท าฎีกา
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
- แผนงานการศึกษา 
5 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเพือ่ใช้จ่ายในสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลต าบลตลาดแค ดังนี ้
 1) อุดหนุนอาหารกลางวัน     66,785   เทศบัญญตัิฯ 

2565 
 

66,785   27,300    4 พ.ย.64 
27 ม.ค. 65 

 

 2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผูดู้แลเด็ก/ผูดู้แล
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลต าบลตลาดแค  

3,000   เทศบัญญตัิฯ 
2565 

3,000      
 

 อยู่ระหว่าง
เสนอโครงการ 

 3) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนคา่จัดการ
เรียนการสอน (รายหวั )                         
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตลาดแค  

22,100   เทศบัญญตัิฯ 
2565 

22,100   22,100      4 พ.ย.64 
 

 

 4) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตลาดแค  
 4.1)  ค่าหนังสือเรียน    

อัตราคนละ 200 บาท/ป ี
 
 
 

2,600  เทศบัญญตัิฯ 
2565 

2,600       อยู่ระหว่าง
เสนอโครงการ 

 
 
 
 
 



๑๒ 

 

๑๒ 

 

กองการศึกษา 

ยุทธศาสตร์/โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 

แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

(๑) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(๒) 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

(๓) 

วันลงนาม 
ในสัญญา/    

วันจัดท าฎีกา
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
- แผนงานการศึกษา 
 4.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน    

อัตราคนละ 200 บาท/ป ี
2,600  เทศบัญญตัิฯ 

2565 
 

2,600   
 

   อยู่ระหว่าง
เสนอโครงการ 

 4.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน  
อัตราคนละ  300 บาท/ป ี

7,500 เทศบัญญตัิฯ 
2565 

 

7,500    
 

 
อยู่ระหว่าง

เสนอโครงการ 

6 ค่าอาหารเสรมิ (นม)  
 

1,650,000 
 

เทศบัญญตัิฯ 
2565 

 

1,303,016 660,790     -ด าเนินการ
แล้วเสร็จ           
ครึ่งปีแรก 

7 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
สถานศึกษาสังกดัอื่นในเขตพื้นท่ี
เทศบาลต าบลตลาดแค 
 

1,806,000 เทศบัญญตัิฯ 
2565 

1,806,000 863,100     -ด าเนินการ
แล้วเสร็จ           
ครึ่งปีแรก 

รวม  7  โครงการ 5,379,500 - 3,751,500 2,839,620 - - - - - 
 



๑๓ 
 

๑๓ 
 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
รอบ  6  เดือน  (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

 (เฉพาะโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   
ทีน่ ามาจัดท าเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2๕65 

       กองสวัสดิการสังคม  

ยุทธศาสตร์/โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 

แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

(๑) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(๒) 

 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
(๓) 

วันลงนาม 
ในสัญญา/      วัน
จัดท าฎีกาเบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
1 
 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ 30,000 เทศบัญญตัิฯ 
2565 

 
 
 

30,000      เนื่องจาก
สถานการณ์ 
โควิด-19 

2 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้น าสตร ี
 
 
 
 
 
 

20,000 เทศบัญญตัิฯ 
2565 

20,000 
 
 

      

รวม   2  โครงการ 50,000 - 50,000 - - - - -  

 
 
 



๑๔ 

 

๑๔ 

 

กองสวัสดิการสังคม 

ยุทธศาสตร์/โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 

แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามเทศ
บัญญัติ 
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

(๑) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(๒) 

 
ไม่ได้ด าเนินการ 

(๓) 

วันลงนาม 
ในสัญญา/    

วันจัดท าฎีกา
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
- แผนงานงบกลาง 

 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 6,000,000 
 
 
 

เทศบัญญตัิฯ 
2565 

5,400,000      ด าเนินการจนสิ้น
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  
(1 ต.ค.64- 
30 ก.ย.65) 

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 
 

1,900,000 
 
 
 

เทศบัญญตัิฯ 
2565 

1,400,000      ด าเนินการจนสิ้น
ปีงบประมาณ 
(1 ต.ค.64- 
30 ก.ย.65) 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์
 

18,000 
 
 
 

เทศบัญญตัิฯ 
2565 

18,000      ไม่มีผู้ติดเช้ือมา
แจ้งลงทะเบียน 

รวม   3   โครงการ 7,918,000 - 6,818,000       

 
 



๑๕ 
 

๑๕ 
 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
รอบ  6  เดือน  (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

 (เฉพาะโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   
ทีน่ ามาจัดท าเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2๕65 

ส านักปลัดเทศบาล 

 
ยุทธศาสตร์/โครงการ/ 

กิจกรรม 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 

แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

(๑) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(๒) 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

(๓) 

วันลงนาม 
ในสัญญา/    

วันจัดท าฎีกา
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

 
50,000 เทศบัญญัติฯ       

ปี พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000      จ าด าเนินการ
ในระหว่าง
เดือน มิ.ย.-
ก.ย.65  

รวม   1  โครงการ 50,000 - 50,000 - - - - - - 
 



๑๖ 
 

๑๖ 
 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
รอบ  6  เดือน  (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

 (เฉพาะโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   
ทีน่ ามาจัดท าเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2๕65 

กองการศึกษา 

ยุทธศาสตร์/โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 

แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

(๑) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(๒) 

 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
(๓) 

วันลงนาม 
ในสัญญา/    

วันจัดท าฎีกา
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 
- แผนงานการศึกษา 
1 แข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลต าบล 

ตลาดแค 
 
 

80,000 เทศบัญญตัิฯ 
2565 

80,000    

 

 ไม่ได้ด าเนินการ
เนื่องจากเกิด
สถานการณ์             

การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด -19 

2 สนับสนุนตัวแทนชุมชนเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น 
 
 

20,000 เทศบัญญตัิฯ 
2565 

20,000    

  

ไม่ได้ด าเนินการ
เนื่องจากเกิด
สถานการณ์   

การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด -19 

3 จัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ
 
 
 

20,000 เทศบัญญตัิฯ 
2565 

20,000    

  

ไม่ได้ด าเนินการ
เนื่องจากเกิด

สถานการณ์  การ
แพร่ระบาดของโรค              

โควิด -19 
                  รวม   3  โครงการ                                                                                                                                                                                                                                          120,000 - 120,000 - - - - - - 
 



๑๗ 
 

๑๗ 
 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
รอบ  6  เดือน  (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

 (เฉพาะโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   
ทีน่ ามาจัดท าเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2๕65 

ส านักปลัดเทศบาล 

 
ยุทธศาสตร์/โครงการ/ 

กิจกรรม 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 

แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

(๑) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(๒) 

 
ไม่ได้ด าเนินการ 

(๓) 

วันลงนาม 
ในสัญญา/    

วันจัดท าฎีกา
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     - แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1 โครงการรักน ้า รักป่า รักแผ่นดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 เทศบัญญัติฯ       
ปี พ.ศ. 2565 

 
 
 

20,000      จะด้าเนินการ
ในเดือน มิ.ย. 
65  

รวม   1  โครงการ 20,000 - 20,000 - - - - -  
 

 
 
 



๑๘ 

 

๑๘ 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์/โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2565) 

แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

(๑) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(๒) 

 
ไม่ได้ด าเนินการ 

(๓) 

วันลงนาม 
ในสัญญา/    

วันจัดท าฎีกา
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- แผนงานสาธารณสุข 
1 โครงการบริหารจัดการขยะพิษและ

ขยะอันตรายในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 เทศบัญญตัิฯ 
2565 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 

 

     รองบประมาณ  

รวม   1  โครงการ 50,000 - 20,000 - - - - -  

 
 
 



๑๙ 
 

๑๙ 
 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
รอบ  6  เดือน  (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

 (เฉพาะโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   
ทีน่ ามาจัดท าเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2๕65 

กองช่าง  (โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565) 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2565) 

แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

(๑) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(๒) 

 
ไม่ได้ด าเนินการ 

(๓) 

วันลงนาม 
ในสัญญา/    

วันจัดท าฎีกา
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1 ก่อสร้างอาคารระบายน ้า แบบท่อ

กลม 4 ช่อง ขนาด Ø 
0.80x5.00 เมตร โดยตดิตั ง
ประตรูะบายน า้แบบพวงมาลัยมือ
หมุน พร้อมอาคารป้องกันการกัด
เซาะ  ชุมชนตลาดแค หมู่ที่ 2 
ต้าบลธารปราสาท อ้าเภอโนนสูง  
จังหวัดนครราชสีมา 
 

370,000 เทศบัญญตัิฯ 
2565 

 

370,000      -ปริมาณน า้ยัง
มีจ้านวนมาก
ยังไม่สามารถ
ด้าเนินการได ้
 

รวม  1  โครงการ 370,000 - 370,000 - - - - - - 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

๒๐ 

 

กองช่าง (โครงการที่โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2565) 

แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

(๑) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(๒) 

 
ไม่ได้ด าเนินการ 

(๓) 

วันลงนาม 
ในสัญญา/    

วันจัดท าฎีกา
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1 โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อม

วางท่อระบายน ้าและบ่อพักน ้า 
คสล.ถนน เทศบาล ซอย 20/3  
(บ้านนางประคอง ใบโพธิ ์–            
บ้านนางบุญเลี ยง  แก้วระวัง)     
ชุมชนตลาดแค หมู่ที่ 2   

500,000 โอนงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
ตั งจ่ายเป็น
รายการใหม ่

 

500,000      -เนื่องจากด้าเนิน
โครงการอื่นๆ ก่อน  
โครงการนี เอาไว้
ด้าเนินการ 
ในไตรมาสต่อไป 

2 2.โครงการซ่อมแซมผิวจราจร 
คสล. ถนน เทศบาลซอย 17  
(บ้านนายพราหมณ์ เจริญสุข ถึง         
บ้านนางอุดมพร  ดีแท้) 
ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนือ 
หมู่ที่ 15 ต้าบลธารปราสาท  
อ้าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

495,000 โอนงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
ตั งจ่ายเป็น
รายการใหม ่

 

495,000     ลงนามในสัญญา 
เลขที่ 1/2565    
วนัที่ 7  ธ.ค.65 

จัดท้าฎีกา 
วันที่ 19  
ม.ค. 65 

 
 

3 3.โครงการปรับปรุงถนนและ
ระบบระบายน ้า  
ถ.เทศบาลซอย  11  
(บ้านนางสะอิ ง สเปท ถึง  
บ้านนางมานะ การบญุ)ชุมชน
ส้าโรงตะวันออก หมู่ที่ 1                      

680,000 โอนงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
ตั งจ่ายเป็น
รายการใหม ่

 

680,000      -เนื่องจากด้าเนิน
โครงการอื่นๆ ก่อน  
โครงการนี เอาไว้
ด้าเนินการ 
ในไตรมาสต่อไป 

 
 



๒๑ 

 

๒๑ 

 

กองช่าง (โครงการที่โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)   (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2565) 

แหล่งท่ีมา
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

(๑) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(๒) 

 
ไม่ได้ด าเนินการ 

(๓) 

วันลงนาม 
ในสัญญา/    

วันจัดท าฎีกา
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
4 โครงการปรับปรุงถนน คสล และ 

ระบบระบายน ้าถนนเทศบาล  
ซ.2/1 (บ้านนายประกอบ   
ค่ายสงคราม–บ้านนายไว ชินพิมาย) 
ชุมชนโนนหนามแดง หมู่ท่ี 12    

400,000 โอนงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
ตั งจ่ายเป็น
รายการใหม ่

 

400,000      -อยู่ระหว่าง     
ศึกษา
รายละเอียด 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

5 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และ
ก่อสร้างระบบระบายน ้าถนนเทศบาล
ซอย 9/4  ( บ้านนายชัย สิงห์พล ถึง
บ้าน นางอรวรรณ ภูอินทร์ ) ชุมชน
โนนพิมาน หมู่ท่ี 12 ต้าบลธาร
ปราสาท อ้าเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา 

500,000 โอนงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
ตั งจ่ายเป็น
รายการใหม ่

 

500,000      -อยู่ระหว่าง     
ศึกษา
รายละเอียด 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

6 6. โครงการยกระดับถนน คสล. 
พร้อมวางท่อระบายน ้าและ         
บ่อพักน ้า คสล. ชุมชนโนนพิมาน  
หมู่ท่ี 12 ถนนเทศบาล ซอย 9/3 
(บ้านนางละเอียด ญาติกลาง –  
บ้านนางประกอบ  ห่างกลาง)  

500,000 โอนงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
ตั งจ่ายเป็น
รายการใหม ่

 

500,000      -เนื่องจากด้าเนิน
โครงการอื่นๆ
ก่อน  
เอาไว้ด้าเนินการ 
ในไตรมาสต่อไป 

รวม   6  โครงการ 3,075,000 - 3,075,000 - - - - -  

 
 
 



๒๒ 

 

๒๒ 

 

กองช่าง (โครงการอยูใ่นเทศบัญญัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ในกรณีที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน) 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2565) 

แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

(๑) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(๒) 

 
ไม่ได้ด าเนินการ 

(๓) 

วันลงนาม 
ในสัญญา/    

วันจัดท าฎีกา
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  

ถนนหลังฝายน ้าล้น  
ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนือ 
หมู่ท่ี 15 
 
 
 

200,000 เทศบัญญัติฯ 
พ.ศ. 2564 

(กันเงิน              
ไว้เบิกเหลื่อมปี) 

200,000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     -เนื่องจากด้าเนิน
โครงการอื่นๆ
ก่อน  
โครงการนี   
เอาไว้ด้าเนินการ 
ในไตรมาสต่อไป 
-ต้องขออนุญาต 
กรมชลประทาน
ก่อน 

รวม  1  โครงการ 200,000 - 200,000 - - - - -  
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

 

๒๓ 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  (โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

 
ยุทธศาสตร์/โครงการ/ 

กิจกรรม 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 

แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

(๑) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(๒) 

 
ไม่ได้ด าเนินการ 

(๓) 

วันลงนาม 
ในสัญญา/    

วันจัดท าฎีกา
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1 โครงการก่อสร้างลาน คสล. 

เทขยะและจุดขนถ่ายขยะ 
 
 
 
 

420,000 เทศบัญญตัิฯ 
2565 

420,000 
 
 
 
 
 
 

 

     -อยู่ระหวา่งการ
ด้าเนินโครงการ
ของผู้รับจ้าง 

รวม  1  โครงการ 420,000 - 420,000 - - - - -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

๒๔ 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  (โครงการที่โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

 
ยุทธศาสตร์/โครงการ/ 

กิจกรรม 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 

แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

(๑) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(๒) 

 
ไม่ได้ด าเนินการ 

(๓) 

วันลงนาม 
ในสัญญา/    

วันจัดท าฎีกา
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

1 โครงการถมดินปรับระดับรอบแนว
เขตที่ดินบ่อก้าจัดขยะ บ่อที่ 2             
หมู่ที่ 12 ต้าบลธารปราสาท                 
อ้าเภอโนนสูง  จงัหวัดนครราชสีมา     
 (ตามแบบเทศบาลก้าหนด) 

300,000 โอนงบประมาณ 
2564 

ตั งจ่ายเป็น
รายการใหม ่

300,000 300,000    14 ก.พ.65 
22 มี.ค.65 

 

 

2 โครงการก่อสร้างรั วบ่อขยะ (เดมิ) 
ชุมชนโนนพิมาน  
หมู่ที่ 12 ต้าบลธารปราสาท อา้เภอ
โนนสูงจังหวัดนครราชสีมา     
 (ตามแบบเทศบาลก้าหนด) 
 
 

500,000 โอนงบประมาณ 
2564 

ตั งจ่ายเป็น
รายการใหม ่

500,000     วันลงนามใน
สัญญา 

22 มี.ค. 65 

-อยู่ระหว่างการ
ด้าเนินโครงการ
ของผู้รับจ้าง 

 รวม   2  โครงการ 800,000 - 800,000 300,000 -- - - - - 
 
 



๒๕ 
 

๒๕ 
 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
รอบ  6  เดือน  (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

 (เฉพาะโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   
ทีน่ ามาจัดท าเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2๕65 

กองการศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์/โครงการ/ 

กิจกรรม 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 

แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

(๑) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(๒) 

 
ไม่ได้ด าเนินการ 

(๓) 

วันลงนาม 
ในสัญญา/    

วันจัดท าฎีกา
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
- แผนงานการศึกษา 
1 จัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนาร ี

 
 
 

10,000 เทศบัญญตัิฯ 
2565 

10,000      ไม่ได้ด าเนินการ
เนื่องจากเกิด
สถานการณ์             
การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด -
19 

2 จัดงานประเพณีวันสงกรานต ์
 
 

20,000 เทศบัญญตัิฯ 
2565 

20,000      ไม่ได้ด าเนินการ
เนื่องจากเกิด
สถานการณ์             
การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด -
19 

3 จัดงานวันลอยกระทง 
 
 
 

40,000 เทศบัญญตัิฯ 
2565 

40,000      ไม่ได้ด าเนินการ
เนื่องจากเกิด
สถานการณ์             
การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด -
19 

รวม   3  โครงการ 70,000 - 70,000 - - - - -  

 



๒๖ 
 

๒๖ 
 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
รอบ  6  เดือน  (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

 (เฉพาะโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   
ทีน่ ามาจัดท าเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2๕65 

-ส านักปลัดเทศบาล 

 
ยุทธศาสตร์/โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 

แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

(๑) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(๒) 

 
ไม่ได้ด าเนินการ 

(๓) 

วันลงนาม 
ในสัญญา/    

วันจัดท าฎีกา
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ     

ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม ่
30,000 เทศบัญญตัิฯ 

2565 

30,000 30,000      20 ม.ค. 65  

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ          
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต ์

30,000 เทศบัญญตัิฯ 
2565 

30,000      จะด าเนินการ
ช่วงเดือน
เมษายน 2564 

3 โครงการฝึกอบรมทบทวน                
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัต ิ

150,000 เทศบัญญตัิฯ 
2565 

30,000      ไม่ได้ด าเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ์ 
โควิด-19 

4 โครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

30,000 เทศบัญญตัิฯ 
2565 

30,000      ไม่ได้ด าเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ์ 
โควิด-19 

 รวม   4   โครงการ 240,000 - 120,000 30,000 - - - -  

 



๒๗ 
 

๒๗ 
 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
รอบ  6  เดือน  (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

 (เฉพาะโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   
ทีน่ ามาจัดท าเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2๕65 

ส านักปลัดเทศบาล 

 
ยุทธศาสตร์/โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 

แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

(๑) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(๒) 

 
ไม่ได้ด าเนินการ 

(๓) 

วันลงนาม 
ในสัญญา/    

วันจัดท าฎีกา
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุัณั์์ 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ 

(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษา
โครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ ่

250,000 เทศบัญญัติฯ       
ปี พ.ศ. 2565 

 

250,000      ยังไม่ได้แจ้งซ่อม 
ครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ 
 

รวม  1  รายการ 250,000 - 250,000 - - - - -  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 
ยุทธศาสตร์/โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 

แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

(๑) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(๒) 

 
ไม่ได้ด าเนินการ 

(๓) 

วันลงนาม 
ในสัญญา/    

วันจัดท าฎีกา
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุัณั์์ 
- แผนงานสาธารณขสุข 
1 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ 

(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษา
โครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ ่

100,000 เทศบัญญัติฯ       
ปี พ.ศ. 2565 

 

100,000      ยังไม่ได้แจ้งซ่อม 
ครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ 
 

รวม  1  รายการ 100,000 - 100,000 - - - - -  

 



๒๘ 
 

๒๘ 
 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
รอบ  6  เดือน  (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

 (เฉพาะโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   
ทีน่ ามาจัดท าเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2๕65 

กองช่าง 

 
ยุทธศาสตร์/โครงการ/ 

กิจกรรม 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 

แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

(๑) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(๒) 

 
ไม่ได้ด าเนินการ 

(๓) 

วันลงนาม 
ในสัญญา/    

วันจัดท าฎีกา
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

ครุภัณฑก์่อสร้าง 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 

1 จัดซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง  
ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ  
(ตามแบบมาตรฐานครุภัณฑ์)  
 
 
 
 
 
 
 

3,520,000 เทศบัญญัติฯ       
ปี พ.ศ. 2564 

 

3,520,000      -อยู่ระหว่าง
กระบวนการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง 
-จะด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายใน 
ปีงบประมาณ 
2565  

รวม   1   โครงการ 3,520,000 - 3,520,000 - - - - -  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป รายรับ และรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565   

รอบ  6  เดือน   
(1 ตุลาคม  2564 – 31  มีนาคม  2565) 
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สรุป รายรับประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2565 รอบ  6  เดือน   
 (1  ตุลาคม  2564 – 31  มีนาคม  2565)  

 รายการ   งบประมาณ (บาท)  

หมวดภาษีอากร  

 1) ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  130,724.93 

 2) ภาษีป้าย  135,878.00 

 รวมหมวดภาษีอากร  266,602.93 

หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต    
1)   ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 580.00.00 
2)   ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 146,700.00 
3)  ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือ  
สะสมอาหาร 

- 

4)   ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับงานทะเบียนราษฎร - 
5)   ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 777.00 
6)   ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 150.00 
7)   ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ - 
8)   ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 2,300.00 
9)   ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร - 
10) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายสาธารณสุข (รวมใบอนุญาต) - 
11) ค่าปรับการผิดสัญญา 1,960.00 
12) ค่าปรับอ่ืน ๆ - 
13) ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย - 
14) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขาภาพ - 
15) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว 
หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 

- 

16) ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ - 
17) ค่าใบอนุญาจัดตั้งตลาดเอกชน - 
18) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร              250.00  
19) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง               70.00  
20) ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ            1,500.00  

 รวมหมวดค่าธรรมเนียมฯ         154,287.00  
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รายการ   งบประมาณ (บาท)  

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   
1)  ค่าเช่าตลาดหรือค่าบริการสถานที่ 159,160.00 
2)  ดอกเบี้ย ธนาคาร 114,420.18 
3)  รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ  - 

 รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน  273,580.18 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    
1)  ค่าขายแบบแปลน  -  
2)  ค่าจ าหน่ายแบบพิมพ์และค าร้อง  -  
3)  รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ       41,462.90  

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    41,462.90  
 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
 หมวดภาษีจัดสรร    
 1) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ  6,089,522.17 
 2) ภาษีมูลค่าเพ่ิม 1 ใน 9  887,632.16 
 3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ  60,851.44 
 4) ภาษีสรรพสามิต  1,316,574.27 
 5) ค่าภาคหลวงแร่  20,867.10 
 6) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  10,686.52 
 7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน  132,095.00 
 8) เงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์  206,892.13 

 รวมหมวดภาษีจัดสรร  8,725,120.79 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   
(1) เงินอุดหนุนทัว่ไป (เพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.)       
 - เพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. 4,526,497.00 
(2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานการศึกษา (ประถมศึกษา)  
 - เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา  
     1.โรงเรียนอนุบาลตลาดแค 865,200.00 
     2.โรงเรียนเทศบาลตลาดแค 474,600.00 
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษา - 
- โครงการอินเตอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้ 16,800.00 
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด - 
- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน - 
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู - 
- ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา - 
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รายการ   งบประมาณ (บาท)  

- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการรักการอ่าน - 
- ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 3,500.00 
 - ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว 206,200.00 
 - ค่าหนังสือเรียน - 
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน 35,995.00 
 - ค่าเครื่องแบบนักเรียน - 
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 52,115.00 
 - ค่าจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจ า) 4,074,400.00 
เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กประถมศึกษา  
     1.โรงเรียนอนุบาลตลาดแค 394,753.01 
     2.โรงเรียนเทศบาลตลาดแค 216,512.99 
(3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานการศึกษา (ศพด.)  
- ค่าอาหารกลางวัน (เด็กปฐมวัย) 34,125.00 
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก - 
 - ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว 22,100.00 
 - ค่าหนังสือเรียน - 
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน - 
 - ค่าเครื่องแบบนักเรียน - 
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 
- ค่าอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย 12,454.00 
 - เงินเดือนข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก 115,800.00 
 - ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็กเล็ก 54,000.00 
- เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว 6,000.00 
- ค่าสวัสดิการประกันสังคม 3,000.00 
(4) เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม  
 - เบี้ยยังชีพผู้พิการ 602,800.00 
 - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ - 
 - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2,601,900.00 
(5) เงินอุดหนุนส าหรับส ารวจข้อมูสัตว์และขึ้นทะเบียนจ านวนสัตว์ฯ - 
(6) เงินอุดหนุนส าหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ - 
(7) ค่าโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข - 

 รวมหมวดเงินอุดหนุน  14,318,752.00 
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รายการ   งบประมาณ (บาท)  

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์    
 1) เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. ตามยทุธศาสตร์การพัฒนา  - 
 2) เงินอุดหนุนค่าเช่าบ้านพนักงานครู  93,000.00 
 3) เงินอุดหนุนค่าเงินเดือนบุคลากรถ่ายโอน  47,779.50 
 4) สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  34,000.00 
 5) ปรับปรุงอาคารและครุภัณฑ์ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต  - 
 6) เรือท้องแบน  - 
 รวมเงนิอุหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์  174,779.50 
 หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  - 
 1) เฉพาะกิจ  2,551,000.00 
 รวมหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  2,551,000.00 

 สรุป รวมรายได้ทั้งสิ้น  26,505,585.30 
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สรุป รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 รอบ  6  เดือน   

 (1  ตุลาคม  2564 – 31  มีนาคม  2565)  

รายการ   งบประมาณ (บาท)  

รายจ่ายงบกลาง  

1) เงินส ารองจ่าย 578,697.54 

2) เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 562,500.00 

3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 63,652.00 

4) รายจ่ายตามข้อผูกพัน 134,727.37 

5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,166.00 

6) ช าระเงินต้นเงินกู้ 152,667.00 

7) ดอกเบี้ยเงินกู้ 9,264.37 

8) เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 600,000.00 

9) เงินบ าเหน็จข้าราชการถ่ายโอน 20,824.50 

10) เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า 432,864.00 

11) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2,601,900.00 

12) เบี้ยยังชีพผู้พิการ 602,800.00 

รวมรายจ่ายงบกลาง 5,766,062.78 

รายจ่ายประจ า   

1) เงินเดือน ฝ่ายการเมือง 1,312,320.00 

2) เงินเดือน ฝ่ายประจ า 8,767,045.05 

3) ค่าตอบแทน 280,970.00 

4) ค่าใช้สอย 1,573,696.81 

5) ค่าวัสดุ 831,494.09 

6) หมวดค่าสาธารณูปโภค 303,463.10 

7) หมวดเงินอุดหนุน 895,200.00 

8) หมวดรายจ่ายอื่น  

รวมรายจ่ายประจ า 13,964,189.05 
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รายการ   งบประมาณ (บาท)  

รายจ่ายเพื่อการลงทุน  

1) ค่าครุภัณฑ์ 58,900.00 

2) ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  

รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน 58,900.00 

สรุป รวมรายจ่ายท้ังสิ้น 19,789,151.83 

 

สรุป 

รายรับ           26,505,585.30 

รายจ่าย         19,789,151.83 

ผลต่าง           6,716,433.47                                                   

ข้อมูล  ณ วันที่   31  มีนาคม  256๕ 

กองคลัง  เทศบาลต าบลตลาดแค  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รูปภาพประกอบรายงานผลการด าเนินงาน  รอบ 6 เดือน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วันน้ี 4 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครราชสีมา ลงตรวจพ้ืนท่ีเพื่อพิจารณาการขอด าเนินการ 

เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการของเทศบาลต าบลตลาดแค 

 
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลตลาดแค ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพ 

สภาเด็กและเยาวชนด้านการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาทอ้งถิ่น(การท าขนมลูกชุบ) ณ อาคารศูนย์พัฒนาคณุภาพชีวิตและ 
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ .. 

 
วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. - 15.00 น. เทศบาลต าบลตลาดแค โดยคณะกรรมการร้านค้าชุมชนเข้าร่วมเวที

น าเสนอรายงานความก้าวหน้าชุดโครงการวิจัยการพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนเทศบาลต าบลตลาดแคณ ห้องประชุมใหญ่ 
อาคาร 36คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสมีา 
 

 
วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลต าบลตลาดแคไดด้ าเนินการซอ่มท่อส่งน้ าประปา บริเวณสะพานวัดตลาดแค 
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วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2563  เทศบาลต าบลตลาดแคไดด้ าเนินการซอ่มท่อส่งน้ ารถดับเพลิง บริเวณประปาเทศบาลต าบลตลาดแค 

 
วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลต าบลตลาดแคได้ด าเนินการลอกท่อความสะอาดรางระบายน้ าตลาดสดเทศบาล 

 
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 อ าเภอโนนสูงร่วมกับเทศบาลต าบลตลาดแคมอบถุงยังชีพใหแ้ก่ผู้ประสบอทุกภัยในเขตเทศบาลต าบลตลาดแค 

 
วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลต าบลตลาดแคเทศบาลต าบลพิมาย อบต.สัมฤทธ์ิได้ร่วมด าเนนิกิจกรรมซ้อมแผนดับเพลิงกับ

บริษัทเกลือพิมายจ ากัด และบริษทัในเครือฯ 
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วันท่ี 9  ธันวาคม 2563ไดจ้ัดกิจกรรมวันเปดิเทอมโรงเรยีนผูสู้งอายุเทศบาลต าบลตลาดแค 

 
วันท่ี 8,9,15 ธันวาคม 2563 เทศบาลต าบลตลาดแคไดด้ าเนินการพ่นหมอกควันเพื่อก าจัดยุงลายบริเวณ โรงเรยีนเทศบาล 

ตลาดแค โรงเรียนอนุบาลตลาดแค และโรงเรียนธารปราสาทเพชรวทิยา 

 
วันท่ี 17,21 ธันวาคม 2563เทศบาลต าบลตลาดแคได้ด าเนินการลอกผักตบชวา  บริเวณล าธารปราสาทเพื่อไม่ให้ขวางทางน้ า 

 
วันท่ี 23 ธันวาคม 2563เทศบาลต าบลตลาดแค ได้จดักิจกรรมสันทนาการให้กับชมรมผู้สูงอายเุทศบาลต าบลตลาดแค 
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วันท่ี 24 ธันวาคม 2563เทศบาลต าบลตลาดแคไดด้ าเนินการประชุมคณะกรรมการชุมชน  ครั้งท่ี 2  

 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลตลาดแค 

 
วันท่ี 30 ธันวาคม 2563เทศบาลต าบลตลาดแคไดด้ าเนินการซ่อมแซมผิวจราจรหน้าประตูทางเข้าโรงเรียนเทศบาล 

ตลาดแคและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตลาดแค 

 
วันท่ี 29 ธันวาคม 2563เทศบาลต าบลตลาดแคไดด้ าเนินการคัดกรองตรวจคัดกรองโควิท – 19บริเวณตลาดนัดวันอังคาร 

ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายหน้าส านักงานเทศบาลต าบลตลาดแค 

 
  วันท่ี 29 ธ.ค.63 – 4 ม.ค. 64โครงการ 7 วัน อันตรายเทศบาลต าบลตลาดแคไดด้ าเนินโครงการ 7 วัน อันตราย 
เพื่อป้องกันเละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่ 2564  
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จันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 ด าเนินการจัดประชุม ช้ีแจงประกาศ แนวทาง ให้กับผู้ประกอบการจ าหน่าย และสะสมอาหาร 
ในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลตลาดแค 

 
ด าเนินการล้างตลาดไนท์ หน้าเทศบาลต าบลตลาดแค 

 
วันที่ 8 มกราคม 2564จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ และจดุสแกน “ไทยชนะ” 

 
วันที่ 14 มกราคม 2564ตรวจเยีย่มสถานประกอบการจ าหน่าย และสะสมอาหารในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลตลาดแค 
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วันที่ 8 มกราคม 2564ด าเนินการล้างท าความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารเรยีน และหอประชมุโรงเรียนเทศบาลตลาดแค 

 

วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564เทศบาลต าบลตลาดแคร่วมกับมหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสมีา จัดการประชุมผู้ถือหุ้น 
ร้านค้าชุมชนศูนย์สาธิตทางการตลาดเทศบาลต าบลตลาดแค พร้อมทั้งร่างระเบยีบข้อบังคับ คัดเลือกคณะกรรมการ และก าหนด 
หลักเกณฑ์ วิธีการ การบริหารจัดการต่างๆณ ศูนย์พัฒนาคณุภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผูสู้งอายุ ทต.ตลาดแค 

 

27 – 28 มกราคม2564เทศบาลต าบลตลาดแค  ด าเนินการเปลี่ยนถ่าย กรวด หิน ทราย ส าหรับกรองน้ าประปา  
โรงกรอง 1 , 2 เพื่อให้น้ าประปาใสสะอาดปราศจากเชื้อโรค 

 

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลตลาดแคจัดกิจกรรม "การน าหลักพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ท าสมาธิบ าบัดกายและใจ" 
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วันที่4-5 กุมภาพันธ์ 2564ด าเนินการลงพ้ืนที่ตรวจประเมินสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ/กิจการจ าหน่ายอาหาร/ 

กิจการสะสมอาหาร เพ่ือด าเนินการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองให้แก่สถานประกอบการในพ้ืนที่เทศบาลต าบลตลาดแค  

 
10 กุมภาพันธ2์564กองสวัสดิการสังคมร่วมกับโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา จัดโครงการอบรมเสริมสร้างทักษะส าหรับ 

เด็กและเยาวชน ประจ าปีงบประมาณ 2564 ในหัวข้อ "การป้องกันการตั้งครรภไ์ม่พร้อมในวัยเรียนและการเรียนรู้ข้อผดิพลาด" ได้รับการ
สนับสนุนวิทยากรจาก ส านักงานสาธารณสุขจังหวดันครราชสีมา โดยมีเป้าหมาย คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 
วันที่ 17กุมภาพันธ2์564เทศบาลต าบลตลาดแคได้ด าเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามล าธารปราสาท ชุมชนตลาดแค 

ตะวันออกฝั่งเหนือ - ใต้ หมู่ท่ี 15 เพื่อให้ประชาชนไดส้ัญจรไปมาสะดวกและปลอดภยั 

 
วันที่ 18 กุมภาพันธ2์564เทศบาลต าบลตลาดแคโดยกองสวัสดิการสังคมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 

จัดโครงการโยคะสร้างสุข เพ่ือสุขภาพผู้สูงอายุ คร้ังที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ในระหว่างวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต 
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลต าบลตลาดแค 
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วันที่ 24 กุมภาพันธ2์564เทศบาลต าบลตลาดแค. โดยกองการประปา ได้ด าเนินการประสาน เจ้าหนา้ที่การประปาส่วนภมูิภาค. มา
ตรวจคณุภาพของน้ าประปาเพื่อความสะอาดและปลอดภัยส าหรับบริการประชาชนท้ังในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล 

 

ปรับภูมิทัศนภ์ายในเขตเทศบาลต าบลตลาดแค   
 

 
 
 

ซ่อมแซม , ปรับปรุง  ระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตเทศบาลต าบลตลาดแค 
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โครงการเลอืกตัง้สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรตี าบลตลาดแค ประจ าปี 2564 
 

วันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2564รับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีต าบลตลาดแค 

 

 
วันที่25มีนาคม2564ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าหน่วย 

 
วันที่27  มีนาคม2564“ คณะกรรมการส่งหีบบัตรเลือกตั้ง 
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วันอาทิตย์ท่ี 28  มีนาคม  2564เลอืกตัง้สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีต าบลตลาดแค 

 

 

 
วันที่ 11 มีนาคม2564โครงการพษิสุนัขบ้าประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
วันที่ 14 มีนาคม2564ประชุมผู้ถอืหุ้นร้านค้าชุมชนเทศบาลต าบลตลาดแค ณ ศูนย์พัฒนาคณุภาพชีวติและส่งเสริมอาชีพผูสู้งอายุ 

 


