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  เทศบาลต าบลตลาดแค อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
 

 





ค ำน ำ 
 

ตามที่ เทศบาลต าบลตลาดแค ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่  13  กันยายน  2564  โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม  2564 
แล้วนั้น 

บัดนี้ เทศบาลต าบลตลาดแค ได้ด าเนินการตามเทศบัญญัติฯ ครบ  1 ปีงบประมาณแล้ว    
(1 ตุลาคม 2564 - 30  กันยายน  2565)  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 14  มาตรา 253  ก าหนดให้ อปท. สภาท้องถิ่น และ
ผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบรวมตลอดทั้งมีกลไก            
ให้ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ  29  (3) 

  เทศบาลต าบลตลาดแค จึงได้จัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  รอบ  1  ปี  (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน  
2565) (เฉพาะโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) และที่เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ) ที่น ามา
จัดท าเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2๕65 เพ่ือให้ทราบถึงความคืบหน้า     
ในการด าเนินการงานดังกล่าวว่ามีผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ หรือมีปัญหาอุปสรรคอย่างไร ทั้งนี้เพ่ือจะได้
ด าเนินการหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ ต่อไป 

 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลตลาดแค 
เทศบาลต าบลตลาดแค  อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
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ประกาศเทศบาลต าบลตลาดแค เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผล          1-35 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      
   
รูปภาพโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565           36-47 

 
รายชื่อคณะกรรมการ                48-50 
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ประกาศเทศบาลต าบลตลาดแค 

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

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
………………………………………………….. 

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

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฯ และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ  เทศบาลต าบลตลาดแค 
จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาล
ต าบลตลาดแค ดังนี้  

ก. วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลตลาดแค 
“เทศบาลต าบลตลาดแค  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสามัคคีปลอดภัย ใฝุคุณธรรม 

เลิศล้ าการศึกษา น าพาเศรษฐกิจพอเพียง” 
ข. พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 

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

 
/ค.ยุทธศาสตร์ 



๒ 
 

ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลตลาดแค ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาไว้ 
๑๐  ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 
1. แผนงานบริหารทั่วงานไป 

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

1. แผนงานสาธารณสุข 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

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

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

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

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

/ง. การ... 



๓ 
 

 
 

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

เทศบาลต าบลตลาดแค ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่  ๒8  
มิถุนายน  2562  มีโครงการเฉพาะในปี พ.ศ. 2565 จ านวน 180 โครงการ งบประมาณ 
63,336,620 บาท และได้เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) จ านวน 5 ครั้ง ดังนี้      
1) แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-256๕) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2562  ประกาศใช้เมื่อวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2562  จ านวน 10 โครงการ งบประมาณ 6,644,000 บาท  
2) แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-256๕) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2/2563  ประกาศใช้เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 
2563  จ านวน 18 โครงการ งบประมาณ 15,811,400 บาท 
3) แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-256๕) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3/2563  ประกาศใช้เมื่อวันที่ 12 
พฤษภาคม  2563  จ านวน 6 โครงการ งบประมาณ 3,992,500 บาท 
4) แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-256๕) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4/2564  ประกาศใช้เมื่อวันที่ 13 
กรกฎาคม  2564  จ านวน 27 โครงการ งบประมาณ 16,290,500 บาท 
5) แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-256๕) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5/2565  ประกาศใช้เมื่อวันที่ 8 
กรกฎาคม  2565  จ านวน 13 โครงการ งบประมาณ 3,303,000 บาท 

และได้เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
1) แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-256๕)  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2562 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2562  จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 600,000 บาท 
2) แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-256๕)  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2564 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 13 
กรกฎาคม 2564  จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 3,300,000 บาท   

และได้ แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) จ านวน 1 ครั้ง ดังนี้ 
1) แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-256๕)  แก้ไข ฉบับที่ 1/2565 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 
2565  จ านวน 5 โครงการ งบประมาณ 5,960,000 บาท 

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

เพิ่มเติม,เปลี่ยนแปลง ที่อยู่ในปี พ.ศ. 2565 รวมทั้งสิ้น จ านวน  261  โครงการ                     
งบประมาณ  119,238,020 บาท  รายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 

/แผนพัฒนา... 



๔ 
 

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

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

 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

 

จ านวน 
งบประมาณ 

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

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

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

ยุทธศาสตร์ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 3 94,000 3 94,000 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2 1,300,000 2 1,300,000 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 5 5,250,000 5 5,250,000 

รวม 10 6,644,000 10 6,644,000 
 

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

ยุทธศาสตร์ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา สาธารณสุข 1 30,000 1 30,000 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 1 61,400 1 61,400 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 15 15,490,000 15 15,490,000 
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 1 250,000 1 250,000 

รวม 18 15,811,400 18 15,811,400 

 
 

/แผนพัฒนา... 
 

 



๕ 
 

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

(เฉพาะในปี พ.ศ. 2564-2565) 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 6 3,992,500 6 3,992,500 
รวม 6 3,992,500 6 3,992,500 

 
 
 

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

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

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

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

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-๒๕๖5) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2565 
(เฉพาะในปี พ.ศ. 2565) 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา   1 60,000 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสวสัดิการสังคม   2 75,000 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน   10 3,168,000 

รวม   13 3,303,000 
 
 
 
 
 
 

/แผนพัฒนา... 
 
 



๖ 
 

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

 (เฉพาะในปี พ.ศ. 2564-2565) 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการใหม้ีประสิทธิภาพคณุภาพ 1 500,000 1 500,000 
ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม 1 100,000 1 100,000 

รวม 2 600,000 2 600,000 
 
 

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

ยุทธศาสตร์/แผนงาน หมวด ประเภท 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

- ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มี  
ประสิทธิภาพคุณภาพ                  
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ก่อสร้าง 

1 3,300,000 1 3,300,000 

รวม 1 3,300,000 1 3,300,000 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  แก้ไข ฉบับที่ 1/2565  
 (เฉพาะในปี พ.ศ. 2564-2565) 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3 5,384,000 4 5,480,000 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม   1 480,000 

รวม 3 5,384,000 5 5,960,000 

 
 
 
 

 
 
 

/การจัดท า... 



๗ 
 

 
จ. การจัดท างบประมาณ 

เทศบาลต าบลตลาดแค  ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่  13 กันยายน 2564 โดยน าโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น          
(พ.ศ. 2561-2565) มาจัดท าเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  
จ านวน  50 โครงการ งบประมาณ  18,756,636  บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

 

 ยุทธศาสตร์ 
 

โครงการ งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 8 436,000 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 5 310,000 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 6 5,692,636 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 5 6,868,000 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร 1 50,000 
6. ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ 3 120,000 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพย์ยากรและสิ่งแวดล้อม 2 40,000 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 13 5,050,000 
9. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 3 70,000 
10. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ังคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 10 18,756,636 

รวม 50 18,756,636 
         ข้อมูลจากแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

         เทศบาลต าบลตลาดแค ได้จ่ายขาดเงินสะสมจ านวน  2  โครงการ งบประมาณ  3,385,000  บาท  ดังนี้  

 ยุทธศาสตร์ 
 

โครงการ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2 3,385,000 
รวม 2 3,385,000 

         ข้อมูลจากแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1/2565 

         เทศบาลต าบลตลาดแค ได้ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน  2 โครงการ งบประมาณ  425,000 บาท 
ดังนี้  

 ยุทธศาสตร์ 
 

โครงการ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 1 400,000 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 1 25,000 

รวม 2 425,000 
         ข้อมูลจากแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 3/2565 

 



๘ 
 

 

          เทศบาลต าบลตลาดแค ได้โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กันเงินเบิกเหลื่อมปี) จ านวน  10  โครงการ 
งบประมาณ  4,560,000  บาท  ดังนี้  
 

 ยุทธศาสตร์ 
 

โครงการ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 10 4,560,000 
รวม 10 4,560,000 

 

 

          บัญชีครุภัณฑ์ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ไดโ้อนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กันเงิน
เบิกเหลื่อมปี) จ านวน  1  โครงการ งบประมาณ  3,520,000  บาท  สามารถจ าแนกตามครุภัณฑ์ ได้ดังนี้ 

 

 ประเภทครุภัณฑ์ 
 

รายการ งบประมาณ 

ครุภัณฑก์ารเกษตร 1 3,520,000 
รวม 1 3,520,000 

          

 

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

 ยุทธศาสตร์ 
 

โครงการ งบประมาณ 

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

 
 

               
 
 
 

/รายละเอียดโครงการ... 
 

 



๙ 
 

 
รายละเอียดโครงการที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลตลาดแค 

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 

ที ่ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน          
ที่รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 จ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย
ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ 

20,000 
 

ส านักปลดัฯ -เพื่อจ้างท่ีปรึกษาเพื่อ
ศึกษาวิจัยประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบต่างๆ 

เขตเทศบาล
ต าบลตลาดแค 

2 โครงการ 
จัดงานวันเทศบาล 
 

10,000 ส านักปลดัฯ -เพื่อปลูกจิตส านึกใหก้ับ
พนักงานเทศบาลทุกคนได้
เข้าใจในบทบาทหนา้ที่ของ
ตัวเอง -เพื่อประชาสัมพันธ์
กิจกรรมและภารกจิของ
เทศบาลต่อสาธารณะชน 

จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

3 อุดหนุนที่ท าการปกครอง อ าเภอ
โนนสูง (โครงการจัดงานรัฐพิธี
และปกปอูงสถาบัน) 

30,000 ส านักปลดัฯ -เพื่อด าเนินการตามโครงการ 
ท่ีอ าเภอโนนสูงก าหนด 

จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

4 โครงการจ้างเหมาท าความ
สะอาดและปรับภูมิทัศน ์

108,000 กองสวัสดิการสังคม -เพื่อโครงการจ้างเหมาท า
ความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ 

จ านวน 12 ครั้ง/ปี 

5 โครงการจดัท าสื่อเผยแพร่
ผลงานของเทศบาล 

30,000 กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 

-เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจดัท า
แผนพัฒนาเทศบาล 

อย่างน้อย 
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

6 โครงการแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

100,000 กองคลัง -เพื่อจ่ายโครงการแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

หมู่บ้าน/ชุมชน ใน
เขตเทศบาล ต าบล
ตลาดแค 

7 โครงการประชาคมเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 

30,000 กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 

-เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

อย่างน้อย 
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

8 โครงการเสียงไร้สายใน
เทศบาลต าบลตลาดแค 

500,000 กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 

- เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

หมู่บ้าน/ชุมชน 
ในเขตเทศบาล 
ต าบลตลาดแค 

9 โครงการจ้างเหมาพนักงาน
ควบคุมดูแลระบบการผลิต
และการจ่ายน้ าประปา 
(กองการประปา) 

108,000 กองการประปา -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการจ้างเหมา
พนักงานควบคุมดูแลระบบการ
ผลิตและการจ่ายน้ าประปา 

จ านวน 12 ครั้ง/ปี 

10 โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลต าบลตลาดแค 

400,000 ส านักปลดัฯ - เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพการ
ปฏิบัติงานของพนกังาน
เทศบาล 

จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

10 รวม 1,336,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน          
ที่รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 โครงการปูองกันโรคติดต่อ 10,000 กองสาธารณสุขฯ 
และ 

สิ่งแวดล้อม 
 

-เพื่อเป็นการเฝูาระวังไม่ให้
เกิดโรคติดต่อขึ้นในพื้นที่ - 
เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคญัของการปูองกัน
การเกิดโรคตดิต่อ 

จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

2 โครงการรณรงค์และปูองกัน
โรคไขเ้ลือดออก 

50,000 กองสาธารณสุขฯ 
และ 

สิ่งแวดล้อม 

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

-ผู้ปุวยโรค
ไข้เลือดออกลดลง 
-จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

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

40,000 กองสาธารณสุขฯ 
และ 

สิ่งแวดล้อม 

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

จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
(10 ชุมชน) 

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

200,000 กองสาธารณสุขฯ 
และ 

สิ่งแวดล้อม 

-เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรงและสามารถ 
ดูแลสุขภาพของคน ใน
ชุมชนได ้

จ านวน 10 ชุมชน 

5 โครงการส่งเสริมความ
ปลอดภัยด้านอาหาร 

30,000 กองสาธารณสุขฯ 
และ 

สิ่งแวดล้อม 

-เพื่อสร้างความรู้และ 
ความตระหนักเกี่ยวกับ 
ความปลอดภัย 
ด้านอาหาร  
แก่ผู้ประกอบการ 
และผูบ้ริโภค 
 

จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
(10 ชุมชน) 

5 รวม 330,000 - - - 
 
 
 



๑๑ 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

ที ่ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน          
ที่รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 โครงการจ้างเหมาบริการ
ดูแลสวนหย่อมสนามเด็ก
เล่นและพื้นท่ีโดยรอบ 

108,000 กองการศึกษา -เพื่อโครงการจ้างเหมา
บริการดูแลสวนหย่อมสนาม
เด็กเล่นและพื้นที่โดยรอบ 

จ านวน 12 ครั้ง/
ปี 

2 โครงการจ้างเหมาปฏิบัติการ
สอนคอมพิวเตอร์ของ
สถานศึกษาในสังกัด 

180,000 กองการศึกษา -เพื่อโครงการจ้างเหมา
ปฏิบัติการสอนคอมพิวเตอร์
ของสถานศึกษาในสังกัด 

จ านวน 12 ครั้ง/
ปี 

3 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียนเทศบาลตลาดแค 
ดังนี ้

2,188,945 กองการศึกษา -เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียนเทศบาลตลาดแค   

โรงเรียนเทศบาล 
ตลาดแค 
 

 1.โครงการ 
อาหารกลางวัน  
ตั้งไว้  966,000  บาท 

    

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

    

 2.1)  ค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลตลาดแค    
จ านวน  20,000 บาท 

    

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

    

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

     

 4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  
จ านวน 50,000 บาท 

    

 
 



๑๒ 
 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

ที ่ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน          
ที่รบัผดิชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

 5) โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู
ของโรงเรียน ตัง้ไว ้  57,000  บาท 

    

 6) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปูองกันยาเสพติด      
ในสถานศึกษา ตั้งไว้ 21,000  บาท 

    

 7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน 
ในสถานศึกษาตั้งไว้  50,000  บาท 

    

 3.  เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถิ่น  
(ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน) 
จ านวน  30,000 บาท 

    

 4.  การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาล 
ตลาดแค จ านวน  885,145  บาท   

    

 4.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
จ านวน 412,400 บาท 
 -  ระดับอนุบาลศึกษา อัตราคนละ 850 บาท/
ภาคเรียน 
 -  ระดับประถมศึกษา อัตราคนละ 950 บาท/
ภาคเรียน 

    

 4.2  ค่าหนังสือเรียน จ านวน  128,265  บาท 
 - ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 200 บาท/ปี 
 - ระดับประถมศึกษา จ าแนกเป็น 
1. ประถมศึกษาปีท่ี 1 คนละ 656.25 บาท/ปี  
2. ประถมศึกษาปีท่ี 2 คนละ 649.95 บาทปี   
3. ประถมศึกษาปีท่ี 3 คนละ 635.10 บาท/ปี   
4.ประถมศึกษาปีท่ี 4 คนละ  706.65 บาท/ปี   
5.ประถมศึกษาปีท่ี 5 คนละ  846.30 บาท/ปี   
6. ประถมศึกษาปีท่ี 6 คนละ 858.90 บาท/ปี   

    

 4.3  ค่าอุปกรณ์การเรียน จ านวน 71,900 บาท 
-   ระดับอนุบาลศึกษา อัตราคนละ 100 บาท/
ภาคเรียน   
-   ระดับประถมศึกษา อัตราคนละ 195 บาท/
ภาคเรียน  

    

 4.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน จ านวน76,220บาท 
- ระดับอนุบาลศึกษา อัตราคนละ 300/ปี  
- ระดับประถมศึกษา อัตราคนละ 360/ปี 

    

 4.5  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
จ านวน 104,230 บาท 
- ระดับอนุบาลศึกษา อัตราคนละ 215 บาท/
ภาคเรียน  
- ระดับประถมศึกษา อัตราคนละ 240 บาท/
ภาคเรียน  

    

 
 



๑๓ 
 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

ที ่ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน          
ที่รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

4 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาเพื่อใช้จ่ายในสถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตลาดแค ดังนี ้

106,675 กองการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่า
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย 
ในการบริหาร
สถานศึกษาเพื่อ
ใช้จ่ายใน
สถานศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ต าบลตลาดแค 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ต าบลตลาดแค 

 1. อุดหนุนอาหารกลางวัน ตั้งไว้  66,785  บาท     
 2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตลาดแค   
จ านวน  3,000  บาท 

    

 3. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ตลาดแค จ านวน  22,100  บาท 

    

 4. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตลาด
แค จ านวน  14,690  บาท 

    

 4.1  ค่าหนังสือเรียน  จ านวน  2,600 บาท  
อัตราคนละ 200 บาท/ปี 

    

 4.2  ค่าอุปกรณ์การเรียน  จ านวน  2,600 บาท                 
อัตราคนละ 200 บาท/ปี 

    

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

    

5 ค่าอาหารเสริม (นม)  1,303,016 กองการศึกษา จัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) ให้แก่
นักเรียนใน
สถานศึกษาสังกัด
เทศบาลฯ และ
สถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธ ิ
การภายในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ 

สถานศึกษาสังกัด
เทศบาลฯ 

6 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสถานศึกษา
สังกัดอื่นในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลตลาดแค 
 

1,806,000 กองการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่า
โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน
สถานศึกษาสังกัด
อื่นในเขตเทศบาล

ต าบลตลาดแค  

สถานศึกษาสังกัด
อื่นในเขตเทศบาล

ต าบลตลาดแค  

6 รวม 5,692,636 - - - 

 
 
 



๑๔ 
 

 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 

ที ่ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน          
ที่รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 โครงการฝึกอบรม 
ส่งเสริมอาชีพ 

30,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

-เพื่อฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลตลาดแค 

จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี

2 โครงการอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้น าสตร ี

20,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

-เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้น า
สตรีในเขตเทศบาล 
ต าบลตลาดแค 

จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี

3 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 5,400,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อให้ผู้สูงอายุภายในเขต
เทศบาลต าบล 
ตลาดแค ไดร้ับการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
อย่างทั่วถึง เหมาะสม เป็น
ธรรม 

จ านวน ๑2 ครั้ง/
ปี 

4 เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,400,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อให้คนพิการภายในเขต
เทศบาลต าบล 
ตลาดแค ไดร้ับการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
อย่างทั่วถึง เหมาะสม เป็น
ธรรม 

จ านวน ๑2 ครั้ง/
ปี 

5 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ 18,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

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

จ านวน ๑2 ครั้ง/
ปี 

6 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ
ปัญหาความเดือดร้อนทาง
สังคม ผู้มรีายได้น้อย 
ยากจน ยากไร้ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

25,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อช่วยเหลือประชาชนท่ี
ได้รับความเดือดร้อน
ผู้ประสบภยัพิบัติฉุกเฉินและ
สาธารณะภัย 

จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี

6 รวม 6,893,000 - - - 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร 

ที ่ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน          
ที่รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

๑ โครงการ 
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 

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

จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

1 รวม 50,000 - - - 
 
 

ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงาน          

ที่รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 แข่งขันกีฬาชุมชน 
เทศบาลต าบลตลาดแค 

80,000 กองการศึกษา -เพื่อส่งเสรมิและ
สนับสนุนกีฬาชุมชน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล 
ตลาดแค 

2 สนับสนุนตัวแทนชุมชนเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬากับ
หน่วยงานอ่ืน 

20,000  -เพื่อส่งเสรมิและ
สนับสนุนตัวแทน ชุมชน
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
กับ หน่วยงานอ่ืน 

เด็กเยาวชนและ
ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล 
ตลาดแค 

3 จัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ
 

20,000 กองการศึกษา - เพื่อจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

3 รวม 120,000 - - - 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงาน          

ที่รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 โครงการรักน้ า รักปุา  
รักแผ่นดิน 
 

20,000 ส านักปลดัฯ 
 

-เพื่อสนองแนว
พระบาทสมเด็จพระ 
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชินีนาถ  
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ าและปุา 

สร้างและบ ารุงรักษา
แหล่งน้ าในเขต
เทศบาลต าบล 
ตลาดแค 

2 โครงการบริหารจัดการ 
ขยะพิษและขยะอันตราย 
ในชุมชน 
 

20,000 กองสาธารณสุขฯ 
 

เพื่อบริหารจดัการขยะ
พิษและขยะอันตราย
ในชุมชน  
  

รณรงค์อย่าง
ต่อเนื่องในเขต
เทศบาลต าบล 
ตลาดแค 

2 รวม 40,000    
 
 



๑๖ 
 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน          
ที่รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 โครงการก่อสร้างอาคาร
ระบายน้ า 

370,000 กองช่าง -เพื่อควบคุมปริมาณน้ าล า
ธารปราสาทให้ไดร้ะดับ
ตามต้องกราร 

มีบานประตู 
ปิด-เปิดได้
มาตรฐานถาวร 

2 โครงการก่อสร้างลาน คสล.เท
ขยะและจุดขนถ่ายขยะ 
 

420,000 กองช่าง เพื่อความสะดวกในการขน
ถ่ายขยะจากการขนย้าย
มาก าจัดขยะมูลฝอย 

ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

3 โครงการถมดินปรับระดบัรอบ
แนวเขตที่ดินบ่อก าจัดขยะ บ่อ
ที่ 2 หมู่ที่ 12 ต าบลธาร
ปราสาท  อ าเภอโนนสูง  
จังหวัดนครราชสีมา     
 (ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

300,000 กองช่าง เพื่อถมดินให้รู้แนวเขตที่
แน่นอน 

แนวเขตที่
ถูกต้องชัดเจน 

4 โครงการก่อสร้างรั้วบ่อขยะ 
(เดิม) ชุมชนโนนพิมาน  
หมู่ที่ 12 ต าบลธารปราสาท 
อ าเภอโนนสูงจังหวัด
นครราชสมีา     
 (ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

500,000 กองช่าง เพื่อถมดินให้รู้แนวเขตที่
แน่นอน 

รั้วลวดตาข่าย
แบ่งแนวเขต
ที่ดินรอบบ่อ
ขยะเดมิ จ านวน 
1 แห่ง 

5 โครงการก่อสร้างโรงจอด
รถยนต์ส านักงานเทศบาล
ต าบลตลาดแค ชุมชนโนน
หนามแดง หมู่ที่ 12 ต าบล
ธารปราสาท อ าเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา 

265,000 กองช่าง เพื่อบริการประชาชนที่เข้ามา
ติดต่อราชการ 

จ านวน 1 หลัง 

6 โครงการปรับปรุงถนน คสล.
พร้อมวางท่อระบายน้ าและบ่อ
พักน้ า คสล ถนน เทศบาล  
ซอย 20/3  
(บ้านนางประคอง ใบโพธิ์ –  
บ้านนางบุญเลีย้ง  แก้วระวัง)     
ชุมชนตลาดแค หมู่ที่ 2   

500,000 กองช่าง เพื่อให้ได้ถนนท่ีได้
มาตรฐานในการสญัจร 
ไป-มา และระบายน้ าได้ดี
ปูองกันน้ าท่วม 

ถนนพร้อม
ระบบระบายน้ า 
จ านวน 1 สาย 

7 โครงการซ่อมแซมผิวจราจร 
คสล. ถนน เทศบาลซอย 17  
(บ้านนายพราหมณ์ เจริญสุข 
ถึงบ้านนางอุดมพร  ดีแท้) 
ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่ง
เหนือ หมู่ที่ 15 ต าบลธาร
ปราสาท อ าเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา 

495,000 กองช่าง เพื่อให้ได้มีถนนมาตรฐาน
ในการสัญจรไป-มา 

ถนนพร้อม
ระบบระบายน้ า 
จ านวน 1 สาย 

 
 



๑๗ 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน          
ที่รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

8 โครงการปรับปรุงถนนและ
ระบบระบายน้ า ถ.เทศบาล
ซอย 11  
(บ้านนางสะอิ้ง สเปท ถึง บ้าน
นางมานะ การบุญ) ชุมชน
ส าโรงตะวันออก หมู่ที่ 1   

680,000 กองช่าง เพื่อให้ได้ถนนท่ีได้
มาตรฐานในการสญัจร 
ไป-มา และระบายน้ าได้ดี
ปูองกันน้ าท่วม 

ถนนพร้อม
ระบบระบายน้ า 
จ านวน 1 สาย 

9 โครงการปรับปรุงถนน คสล 
และระบบระบายน้ าถนน
เทศบาล ซ.2/1 (บ้านนาย
ประกอบ  ค่ายสงคราม–บ้าน
นายไว ชินพิมาย) 
ชุมชนโนนหนามแดง หมู่ที่ 12    

400,000 กองช่าง เพื่อให้ได้ถนนท่ีได้
มาตรฐานในการสญัจร 
ไป-มา และระบายน้ าได้ดี
ปูองกันน้ าท่วม 

ถนนพร้อม
ระบบระบายน้ า 
จ านวน 1 สาย 

10 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
และก่อสร้างระบบระบายน้ า
ถนนเทศบาลซอย 9/4  ( บ้าน
นายชัย สิงห์พล ถึงบ้าน นาง
อรวรรณ ภูอินทร์ ) ชุมชนโนน
พิมาน หมู่ที่ 12 ต าบลธาร
ปราสาท อ าเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสมีา  

500,000 กองช่าง เพื่อให้ได้ถนนท่ีได้
มาตรฐานในการสญัจร 
ไป-มา และระบายน้ าได้ดี
ปูองกันน้ าท่วม 

ถนนพร้อม
ระบบระบายน้ า 
จ านวน 1 สาย 

11 โครงการยกระดับถนน คสล. 
พร้อมวางท่อระบายน้ าและบ่อ
พักน้ า คสล. ชุมชนโนนพิมาน 
หมู่ที่ 12 ถนนเทศบาล ซอย 
9/3 (บ้านนางละเอียด ญาติ
กลาง –บ้านนางประกอบ  
ห่างกลาง)  

500,000 กองช่าง เพื่อให้ได้ถนนท่ีได้
มาตรฐานในการสญัจร 
ไป-มา และระบายน้ าได้ดี
ปูองกันน้ าท่วม 

ถนนพร้อม
ระบบระบายน้ า 
จ านวน 1 สาย 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนหลังฝายน้ าล้น ชุมชนตลาด
แคตะวันออกฝั่งเหนือหมู่ที่ 15 

200,000 กองช่าง เพื่อให้ได้ถนนท่ีได้
มาตรฐานในการสญัจร 
ไป-มา 

ถนน จ านวน 1 
สาย 

13 โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล 
ชุมชนโนนหนามแดง หมู่ที่ 12 

485,000 กองช่าง เพื่อให้ได้สนามบริการ
ประชาชน 

ได้สนามฟุตซอล 
จ านวน 1 สนาม 

14 โครงการขุดลอกล าธารปราสาท 
จากสะพานบ้านตะขบ ถึงประตู
ปิด-เปิดน้ าบ้านใหม่เกษม ชุมชน
ตะขบ หมู่ 4 

2,900,000 กองช่าง เพื่อกักเก็บน้ าให้เพียงพอ
แก่การอุปโภค-บริโภคชอง
ประชาชน 

มีแหล่งเก็บกัก
น้ าอุปโภค - 
บริโภค 

14 รวม 8,515,000 - - - 
 
 
 
 

/หมายเหตุ... 



๑๘ 
 

 
หมายเหตุ 
 
    - โครงการล าดับ ที่  1 - 2  เป็นโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
          พ.ศ. 2565 

 - โครงการล าดับ ที่  3 - 4  เป็นโครงการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของปีงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
            (สภาเทศบาลฯ มีมติเห็นชอบในการขออนุมัติให้ตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้ เมื ่อวันที่ 10 
กันยายน  2564  ในคราวประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  
      ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 และ สภาเทศบาลฯ มีมติเห็นชอบในการขออนุมัติกันเงินไว้
เบิกเหลื่อมปี เมื่อวันที่ 25 กันยายน  2564   
       ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564    
 - โครงการล าดับ ที่  5 - 12  เป็นโครงการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของปีงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
            (สภาเทศบาลฯ มีมติเห็นชอบในการขออนุมัติให้ตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้ เมื ่อวันที่ 15 
กันยายน  2564  ในคราวประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  
      ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 และ สภาเทศบาลฯ มีมติเห็นชอบในการขออนุมัติกันเงินไว้
เบิกเหลื่อมปี เมื่อวันที่ 25 กันยายน  2564   
       ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564    
 - โครงการล าดับ ที่  13  เป็นโครงการของปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 สภาเทศบาลฯ มีมติเห็นชอบในการขออนุมัติกันเงินไว้เบิก    
     เหลื่อมปี เมื่อวันที่  25 กันยายน  2564 ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2564   
 -  โครงการล าดับที่ 14 – 15 เป็นโครงการจ่ายขาดเงินสะสม มติสภาเห็นชอบในคราวประชุม
สภา สมัยสามัญ  สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565  ในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  

 
 
 

ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 

ที ่ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน          
ที่รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 จัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะ
ของท้าวสุรนาร ี

10,000 กองการศึกษา - เพื่อเข้าร่วมงานฉลองวัน 
แห่งชัยชนะของท้าวสุรนาร ี

จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

2 จัดงานประเพณสีงกรานต ์ 20,000 กองการศึกษา - เพื่อจัดงานประเพณี
สงกรานตส์ืบสานและ 
รักษาประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่น 

จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

3 จัดงานวันลอยกระทง 
(กองการศึกษา) 

40,000 กองการศึกษา - เพื่อจัดงานประเพณีลอย
กระทงสืบสานรักษา
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่น 

จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

3 รวม 70,000 - - - 
 



๑๙ 
 

 
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ที ่ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน          
ที่รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 โครงการปูองกันและ 
ลดอุบัตเิหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม ่

30,000 ส านักปลดัฯ 
 

- เพื่อลดอุบัติเหตุ  
- เพื่อบริการประชาชน  
ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

ให้บริการประชาชนที่
ใช้รถสัญจรไปมาช่วง
เทศกาลปีใหม่จ านวน 
1 ครั้ง/ปี 

2 โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

30,000 ส านักปลดัฯ - เพื่อลดอุบัติเหตุ  
- เพื่อบริการประชาชน ผู้ใช้รถใช้
ถนนในช่วง เทศกาลสงกรานต ์

ให้บริการประชาชนที่
ใช้รถสัญจรไปมาช่วง
เทศกาลสงกรานต์
จ านวน 1 ครั้ง/ปี  

3 โครงการฝึกอบรมทบทวน
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ 

30,000 ส านักปลดัฯ - เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การช่วยเหลือประชาชน       
เมื่อเกิดเหตสุาธารณภัย 

จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี

4 โครงการฝึกอบรมและ
ซักซ้อมแผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

30,000 ส านักปลดัฯ - เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การช่วยเหลือประชาชน       
เมื่อเกิดเหตสุาธารณภัย 

จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี

4 รวม 120,000 - - - 
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  รายละเอียดครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

เทศบาลต าบลตลาดแค 

 

ครุภัณฑ์การเกษตร 

ที ่ รายการ              จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน          
ที่รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 โครงการจดัซื้อรถตักหน้า-
ขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 
ล้อ 

3,520,000 
 

กองช่าง เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ครุภัณฑ์ของ 
กองช่าง 

1 รวม 3,520,000 - - - 
 

 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 

ที ่ รายการ              จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน          
ที่รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม
บ ารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ ขนาดใหญ ่

250,000 
 

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

ครุภัณฑ ์
ของ 

ส านักปลดัฯ 

2 ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม
บ ารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ ขนาดใหญ ่

100,000 
 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุง
ครุภณัฑ ์(รายจา่ยเพื่อซ่อมแซม
บ ารุงรักษาโครงสร้างของครภุัณฑ์
ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารงุ
ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) เช่น 
 รถบรรทุกน้ า รถดบัเพลิง  รถกระเช้า
ฯ   

ครุภัณฑ์ 
ของ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

2 รวม 350,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ฉ. การใช้... 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

เทศบาลต าบลตลาดแค มีการใช้จ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2565 และที่จ่ายขาดเงินสะสม,ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนาม   
ในสัญญาแล้ว และมีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน  40 โครงการ จ านวนเงิน  25,559,016 บาท 
สามารถจ าแนก ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์
 

โครงการ งบประมาณ       
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ         
ที่เบิกจ่าย     
(บาท) 

๑. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคณุภาพ 7 1,206,000 920,741.50 
๒. ยุทธศาสตรด์้านสาธารณสุข 5 330,000 292,455 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 7 5,333,016 5,193,216 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 2 6,800,000 6,381,200 
๕. ยุทธศาสตรด์้านการเกษตร 0 0 0 

๖. ยุทธศาสตรด์้านการกีฬาและนนัทนาการ 2 100,000 78,790 
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 200,000 19,990 
๘. ยุทธศาสตรด์้านโครงสร้างพื้นฐาน 14 11,710,000 10,775,211.21 
๙. ยุทธศาสตรด์้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 0 0 0 
๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 2 60,000 26,407 

รวม 40 25,559,016.00 23.688,010.71 

 
รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  

เทศบาลต าบลตลาดแค 
ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ  

โครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติฯที่มีการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 

ที ่ โครงการ งบประมาณ           
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 
วันลงนามในสัญญา /

เลขฎีกา           
เบิกจ่าย           
(บาท) 

คงเหลือ           
(บาท) 

1 โครงการจดังานวันเทศบาล 10,000 ฎ.640/65,  
ฏ.663/65, 
ฎ.665/65, 
ฎ.667/65 

3,884 6,116 

2 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลตลาดแค 

400,000 ฎ.1162/65 
ฎ.1163/65 
ฎ.1164/65 
ฎ.1165/65 
ฎ.1166/65 
ฎ.1172/65 
ฎ.1217/65 
ฎ.1218/65 

206,785 193,215 
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1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ (ต่อ) 

ที ่ โครงการ งบประมาณ           
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 
วันลงนามในสัญญา 

/เลขฎีกา           
เบิกจ่าย           
(บาท) 

คงเหลือ           
(บาท) 

3 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอโนนสูง 
(โครงการจดังานรัฐพิธีและปกปูอง
สถาบัน) 

30,000 ฎ.205/65 30,000 0 

4 .โครงการจดัท าสื่อเผยแพร่ผลงานของ
เทศบาล 

50,000 ฎ.544/65 
ลว.29 มี.ค.65 

48,000 2,000 

5 โครงการจ้างเหมาท าความสะอาดและ
ปรับภูมิทัศน ์

108,000 1. ฎ.81/2565 
    ลว.4 พ.ย.64 
2. ฎ.195/2565 
    ลว. 3 ธ.ค.64 
3. ฎ.310/2565 
    ลว. 11 ม.ค.65 
4. ฎ 399/2565 
    ลว. 3 ก.พ.65 
5. ฎ 480/2565 
    ลว. 3 มี.ค.65 
6. ฎ 588/2565 
    ลว. 7 เม.ย.65 
7. ฎ 702/2565 
    ลว. 6 พ.ค.65 
8. ฎ 773/2565 
    ลว. 1 มิ.ย.65 
9. ฎ 910/2565 
    ลว. 5 ก.ค.65 
10. ฎ 1016/2565 
      ลว. 3 ส.ค.65 
11. ฎ. 1159/2565 
      ลว. 7 ก.ย.65 
12. ฎ. 1286/2565 
   ลว. 30 ก.ย.65 

104,072.50 3,927.50 

6 โครงการเสียงไร้สายในเทศบาลต าบล
ตลาดแค 

500,000 ฎ.583/65 420,000 80,000 

7 โครงการจ้างเหมาพนักงานควบคมุดูแล
ระบบการผลิตและการจ่ายน้ าประปา 

108,000 ฎ.11/65 
ฎ.24/65 
ฎ.40/65 
ฎ.52/65 
ฎ.64/65 

108,000 0 

7 รวม 1,206,000  920,741.50 258,258.50 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ งบประมาณ           
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 
วันลงนามใน

สัญญา /เลขฎีกา           
เบิกจ่าย           
(บาท) 

คงเหลือ           
(บาท) 

1 โครงการปูองกันโรคติดต่อ ๑0,000 ฎ.879/65 
ลว.29 มิ.ย.65 

ฎ.913/65 
ลว.5 ก.ค.65 
ฎ.914/65 
ลว.5 ก.ค.65 
ฎ.915/65 
ลว.5 ก.ค.65 
ฎ.939/65 
ลว.8 ก.ค.65 

4,175 5,825 

2 โครงการรณรงค์และปูองกันโรคไขเ้ลือดออก 50,000 ฎ.707/65 
ลว.6 พ.ค.65 
ฎ.724/65 
ลว.19 พ.ค.65 
ฎ.725/65 
ลว.19 พ.ค.65 
ฎ.726/65 
ลว.19 พ.ค.65 
ฎ.736/65 
ลว.24 พ.ค.65 

49,890 110 

3 โครงการส่งเสริมความปลอดภัยดา้นอาหาร 30,000 ฎ.1005/65 
ลว. 2 ส.ค.65 
ฎ.1040/65 
ลว. 11 ส.ค.65 
ฎ.1041/65 
ลว. 11 ส.ค.65 
ฎ.1044/65 
ลว. 11 ส.ค.65 

9,990 20,010 

4 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยั จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์
ดร.สมเดจ็พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี กรมพระศรสีว่าง 
ควัฒนวรขัตติยราชนาร ี

40,000 ฎ.555/65 
ลว. 30 มี.ค.65 
ฎ.602/65 
ลว.12 เม.ย.65 
ฎ.603/65 
ลว.12 เม.ย.65 
ฎ.604/65 
ลว.12 เม.ย.65 
ฎ.605/65 
ลว.12 เม.ย.65 
ฎ.606/65 
ลว.12 เม.ย.65 

28,400 11,600 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข (ต่อ) 

ที ่ โครงการ งบประมาณ           
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 
วันลงนามใน

สัญญา /เลขฎีกา           
เบิกจ่าย           
(บาท) 

คงเหลือ           
(บาท) 

5 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
ชุมชนละ 20,000 บาท  
จ านวน 10 ชุมชน 
 

200,000 ฎ.1126/65 
ลว.1 ก.ย.65 
ฎ.1127/65 
ลว.1 ก.ย.65 
ฎ.1133/65 
ลว.2 ก.ย.65 
ฎ.1134/65 
ลว.2 ก.ย.65 
ฎ.1135/65 
ลว.2 ก.ย.65 
ฎ.1136/65 
ลว.2 ก.ย.65 
ฎ.1137/65 
ลว.2 ก.ย.65 
ฎ.1138/65 
ลว.2 ก.ย.65 
ฎ.1169/65 
 

200,000 0 

5 รวม 330,000  292,455 37,545 
 
 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 

ที ่ โครงการ งบประมาณ           
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

วันลงนามใน
สัญญา /เลขฎีกา           

เบิกจ่าย           
(บาท) 

คงเหลือ           
(บาท) 

1 . โครงการจ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อมสนาม
เด็กเล่นและพื้นที่โดยรอบ 

108,000 ฎ. 78/2565 
ฎ.176/2565 
ฎ. 274/2565 
ฎ. 375/2565 
ฎ. 478/2565 
ฎ. 566/2565 
ฎ. 698/2565 
ฎ. 775/2565 
ฎ. 918/2565 
ฎ. 1006/2565
ฎ. 1157/2565
ฎ. 1284/2565 

108,000 0 

 
 
 
 



๒๕ 
 

 
 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ งบประมาณ           
ตามเทศบญัญตั ิ

(บาท) 

วันลงนามใน
สัญญา /เลขฎีกา           

เบิกจ่าย           
(บาท) 

คงเหลือ           
(บาท) 

2 โครงการจ้างเหมาปฏิบัติการสอนคอมพิวเตอร์
ของสถานศึกษาในสังกัด 

180,000 ฎ. 79/2565 
ฎ.177/2565 
ฎ. 275/2565 
ฎ. 374/2565 
ฎ. 477/2565 
ฎ. 567/2565 
ฎ. 697/2565 
ฎ. 776/2565 
ฎ. 917/2565 
ฎ. 1007/2565
ฎ. 1158/2565
ฎ. 1285/2565 

180,000 0 

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลตลาดแค 
 1. โครงการอาหารกลางวัน  966,000   ฎ.86/2565 

ฎ.361/2565 
ฎ.669/2565 
ฎ.1032/2565 

966,000 0 

 2. ค่าใช้จ่ายส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นโรงเรียนเทศบาลตลาดแค 
 2.1 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลตลาดแค    
20,000  ฎ. 361/2565 20,000 0 

 2.2 โครงการอินเตอร์เนต็เพื่อการเรียนรู ้
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เนต็โรงเรียน
เทศบาลตลาดแค 
-ระบบ Asymmetric Digital Subscriber  
Line: ASSL   โรงเรียนละ 9,600 บาท ต่อป ี
- ระบบ Wierless Fidelity : WiFi โรงเรยีนละ 
7,200 บาท ต่อปี   

16,800  ฎ.87/2565 
ฎ361/2565 
ฎ.669/2565 

16,800 0 

 3. เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจดั
การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน) 

30,000  ฎ.87/2565 
ฎ.361/2565 
ฎ.669/2565 

30,000 0 

4 การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเทศบาลตลาดแค 
 4.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

 - ระดับอนุบาลศึกษา อัตราคนละ 850 บาท/
ภาคเรยีน 
 - ระดับประถมศึกษา อัตราคนละ 950 บาท/
ภาคเรยีน 

412,400  ฎ.87/2565 
ฎ.669/2565 

412,400 412,400 
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ งบประมาณ           
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 
วันลงนามใน

สัญญา /เลขฎีกา           
เบิกจ่าย           
(บาท) 

คงเหลือ           
(บาท) 

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

128,265   ฎ.669/2565 128,265 128,265 

 4.3  ค่าอุปกรณ์การเรยีน  
- ระดับอนุบาลศึกษา อัตราคนละ 100 บาท/ภาคเรียน   
- ระดับประถมศึกษา อัตราคนละ 195 บาท/ภาคเรียน  

71,900   ฎ.87/65 
ฎ.669/65 

71,900 71,900 

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

76,220   ฎ.87/65 
ฎ669/65 

76,220   0 

 4.5  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน  
     -  ระดับอนุบาลศึกษา อัตราคน
ละ 215 บาท/ภาคเรยีน  
     -  ระดับประถมศึกษา อัตราคน
ละ 240 บาท/ภาคเรยีน  

104,230  ฎ.87/65 
ฎ.669/65 

104,230 0 

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเพื่อใช้จ่ายในสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตลาดแค 

 1. อุดหนุนอาหารกลางวัน     66,785   ฎ.88/65 
ฎ.362/65 
ฎ668/65 
ฎ.1033/65 

66,785 0 

 3. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนคา่จัดการเรียน
การสอน (รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลตลาดแค  

22,100   ฎ.87/65 
ฎ.669/65 
ฎ.1033/65 

22,100 0 

 4. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตลาด
แค  

 

     4.1 ค่าหนังสือเรียน  อัตราคน
ละ 200 บาท/ป ี

2,600  ฎ.668/65 2,600 0 

     4.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน  อัตราคน
ละ 200 บาท/ป ี

2,600  ฎ.668/65 2,600 0 

     4.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน อตัราคน
ละ  300 บาท/ป ี

7,500 ฎ.668/65 7,500 0 

     4.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน อัตรา 
คนละ   430  บาท/ปี 

8,600  ฎ.668/65 
ฎ.1032/65 

8,600 0 

 
 



๒๗ 
 

 
 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ งบประมาณ           
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 
วันลงนามใน

สัญญา /เลขฎีกา           
เบิกจ่าย           
(บาท) 

คงเหลือ           
(บาท) 

6 ค่าอาหารเสรมิ (นม)  1,303,016 ฎ.376/65 
ฎ.848/65 
ฎ.960/65 
ฎ.961/65 
ฎ.1049/65 
ฎ.1222/65 

1,243,016 60,000 

7 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสถานศึกษา
สังกัดอื่นในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลตลาดแค 

1,806,000 ฎ.86/65 
ฎ.376/65 
ฎ.740/65 
ฎ.1031/65 

1,726,200 79,800 

7 รวม 5,333,016  5,193,216 139,800 
 
 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 

ที ่ โครงการ งบประมาณ           
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 
วันลงนามใน

สัญญา /เลขฎีกา           
เบิกจ่าย           
(บาท) 

คงเหลือ           
(บาท) 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 5,400,000  5,200,800 199,200 
2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,400,000  1,180,400 219,600 
2 รวม 6,800,000  6,381,200 418,800 

 
 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ งบประมาณ           
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 
วันลงนามใน

สัญญา /เลขฎีกา           
เบิกจ่าย           
(บาท) 

คงเหลือ           
(บาท) 

1 แข่งขันกีฬาชุมชน 
เทศบาลต าบลตลาดแค 
 

80,000 ฎ.867/65 
ฎ.931/65 
ฎ.1080/65 
ฎ.1087/65 

71,890- 8,110 

2 สนับสนุนตัวแทนชุมชนเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬากับหน่วยงานอื่น 

20,000 ฎ.976/65 6,900 13,100 

2 รวม 100,000  78,790 21,210 
 
 
 
 



๒๘ 
 

 
 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ งบประมาณ           
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 
วันลงนามใน

สัญญา /เลขฎีกา           
เบิกจ่าย           
(บาท) 

คงเหลือ           
(บาท) 

1 โครงการบริหารจัดการขยะพิษและขยะ
อันตรายในชุมชน 

20,000 ฎ.1045/65 
ลว.18 ส.ค.65 
ฎ.1075/65 
ลว.24 ส.ค.65 
ฎ.1076/65 
ลว.24 ส.ค.65 
ฎ.1083/65 
ลว.29 ส.ค.65 
ฎ.1082/65 
ลว.29 ส.ค.65 

19,990 10 

1 รวม 20,000  19,990 10 
 
 

 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ งบประมาณ           
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 
วันลงนามใน

สัญญา /เลขฎีกา           
เบิกจ่าย           
(บาท) 

คงเหลือ           
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างลาน คสล. เทขยะและจดุขน
ถ่ายขยะ 

420,000 ฎ.801/65 
ลว.7 มิ.ย.65 

416,074.77 3,925.23 

1 รวม 420,000  416,074.77 3,925.23 
 
 
 

10. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ที ่ โครงการ งบประมาณ           
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 
วันลงนามใน

สัญญา /เลขฎีกา           
เบิกจ่าย           
(บาท) 

คงเหลือ           
(บาท) 

1 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม ่

30,000 ฎ.277/65,ฎ.
312/65,ฎ.
313/65 

8,588 21,412 

2 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

30,000 ฎ.612/65,ฎ.
627/65,ฎ.
649/65,ฎ.
662/65,ฎ.
664/65 

17,819 12,181 

2 รวม 60,000  26,407 33,593 
 



๒๙ 
 

 
   
โครงการจ่ายขาดเงินสะสม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ งบประมาณ           
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 
วันลงนามใน

สัญญา /เลขฎีกา           
เบิกจ่าย           
(บาท) 

คงเหลือ           
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล ชุมชนโนน
หนามแดง หมู่ที่ 12 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง 
จ.นครราชสีมา 

485,000 ฎ.32/66 
ลว.27 ต.ค. 65 

480,467.29 4,532.71 

1 รวม 485,000  480,467.29 4,532.71 
 
โครงการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  (กันเงินเบิกเหลื่อมปี) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ งบประมาณ           
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 
วันลงนามใน

สัญญา /เลขฎีกา           
เบิกจ่าย           
(บาท) 

คงเหลือ           
(บาท) 

1 โครงการถมดินปรับระดบัรอบแนวเขตที่ดินบ่อ
ก าจัดขยะ บ่อท่ี 2 หมู่ที่ 12 ต.ธารปราสาท 
อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 
(ตามแบบเทศบาลต าบลตลาดแคก าหนด) 

300,000 ฎ.530/65 
ลว. 22 มี.ค.65 

300,000 0 

2 โครงการก่อสร้างรั้วบ่อขยะ (เดิม) ชุมชนโนน
พิมาน หมู่ที่ 12 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.
นครราชสมีา 
(ตามแบบเทศบาลต าบลตลาดแคก าหนด) 

500,000 ฎ.710/65 
ลว. 10 พ.ค.65 

498,800 1,200 

3 โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อ
ระบายน้ าและบ่อพักน้ า คสล. ถนน เทศบาล 
ซอย 20/3 (บ้านนางประคอง  ใบโพธิ์ – บ้าน
นางบุญเลี้ยง  แก้วระวัง) ชุมชนตลาดแค  หมู่
ที่ 2 

500,000 ลงนามในสัญญา 
เลขท่ี 9/65 
วันท่ี 27 ก.ค. 
65 

500,000 0 

4 โครงการซ่อมแซมผิวจราจร คสล. ถนน 
เทศบาล ซอย 17 (บ้านนางพราหมณ์  เจริญ
สุข ถึง บ้านนางอุดมพร  ดีแท้)  ชุมชนตลาด
แคตะวันออกฝั่งเหนือ หมู่ที่ 15 ต.ธาร
ปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 

495,000 ฎ.332/65 
ลว 19 ม.ค. 65 

495,000 0 

5 โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ า 
ถนนเทศบาล ซอย 11 (บ้านนางสะอิ้ง  
สเปท ถึง บ้านนางมานะ  การบุญ)  ชุมชน
ส าโรงตะวันออก หมู่ที่ 1 

680,000 ลงนามในสัญญา 
เลขท่ี 11/65 
วันท่ี 7 ก.ย. 65 

619,000 61,000 

6 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบาย
น้ า ถนนเทศบาล ซอย 2/1 (บ้านนาย
ประกอบ  ค่ายสงคราม ถึง บ้านนายไว  ชินพิ
มาย) ชุมชนโนนหนามแดง หมู่ที่ 12ต.ธาร
ปราสาท อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา 

400,000 ฎ.749/65 
ลว.24 พ.ค.65 

400,000 0 

 



๓๐ 
 

 
โครงการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  (กันเงินเบิกเหลื่อมปี) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ งบประมาณ           
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 
วันลงนามใน

สัญญา /เลขฎีกา           
เบิกจ่าย           
(บาท) 

คงเหลือ           
(บาท) 

7 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และก่อสร้าง
ระบบระบายน้ า ถนนเทศบาล ซอย 9/4  
(บ้านนายชัย  สิงห์พล ถึง บ้านนางอรวรรณ  
ภูอินทร์)  ชุมชนโนนพิมานหมู่ที่ 12 ต.ธาร
ปราสาท อ.โนนสูง 
จ.นครราชสีมา 

500,000 ฎ.854/65 
ลว.27 มิ.ย.65 

500,000 0 

8 โครงการยกระดับถนน คสล. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ าและบ่อพักน้ า คสล. ชุมชนโนน
พิมาน หมู่ที่ 12 ซอย 9/3  (บ้านนางละเอียด  
ญาติกลาง - บ้านนางประกอบ  ห่างกลาง)   

500,000 
 

ฎ.1011/65 
ลว. 3 ส.ค. 65 

500,000 0 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนหลังฝายน้ า
ล้น ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนือ หมู่ที่ 
15  

200,000 
 

ฎ.1058/65 
ลว.18 ส.ค.65 

200,000 0 

9 รวม 4,075,000  4,012,800 62,200 
 
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ งบประมาณ           
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 
วันลงนามใน

สัญญา /เลขฎีกา           
เบิกจ่าย           
(บาท) 

คงเหลือ           
(บาท) 

1 เสรมิผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านโนนพมิานถึงบ้านดอน หมู่ที่ 12 
ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 

1,260,000 ฎ.12/65 879,700.93 380,299.07 

2 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนเทศบาล ซอย 19 (เลยีบล า
เหมือง) บ้านส าโรง หมู่ท่ี 1 ต.ธารปราสาท 
อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 

1,950,000 ฎ.11/65 1,466,168.22 483,831.78 

2 รวม 3,210,000  2,345,869.15 864,130.85 
 

ครุภัณฑ์การเกษตร 

ที ่ โครงการ งบประมาณ           
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 
วันลงนามใน

สัญญา /เลขฎีกา           
เบิกจ่าย           
(บาท) 

คงเหลือ           
(บาท) 

1 จัดซื้อรถตักหนา้ขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ   3.,520,000 
 

ฎ.14/66 
ลว.21 ต.ค. 65 

2.858,326 
 

661,674 

1 รวม 3,520,000  2.858,326 661,674 
 

 



๓๑ 
 

 

 
เทศบาลต าบลตลาดแค ไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ   พ.ศ. 2565  ตั้งจ่ายรายการใหม่ จ่ายขาดเงินสะสม ที่ได้ตั้งจ่ายไว้ จ านวน  26 โครงการ จ านวน
เงิน  4,629,000  บาท สามารถจ าแนก ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร ์
 

โครงการ งบประมาณ       ตาม
เทศบัญญัติ (บาท) 

๑. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคณุภาพ 4 400,000 
๒. ยุทธศาสตรด์้านสาธารณสุข 1 100,000 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 6 281,000 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 4 93,000 
๕. ยุทธศาสตรด์้านการเกษตร 1 50,000 

๖. ยุทธศาสตรด์้านการกีฬาและนนัทนาการ 4 90,000 
๗. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 20,000 
๘. ยุทธศาสตรด์้านโครงสร้างพื้นฐาน 3 3,535,000 
๙. ยุทธศาสตรด์้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 0 0 
๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 2 60,000 

รวม 26 4,629,000 

 

 

โครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติฯ ที่ไม่ได้เบิกจ่ายตามงบประมาณ  มีดังนี้ 
 

    1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ           

ตามเทศบัญญัติ 
(บาท) 

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

1 
จ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมนิผล หรือ
พัฒนาระบบต่างๆ 

20,000 
เนื่องจากจะด า เนินการระหว่างเดอืน ส.ค.-ก.ย.
65 

2 
โครงการประชาคมเพื่อจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล 

30,000 
เน่ืองจากเกิดสถานการณโ์รคระบาด(โรคโควิด-
19)จึงไม่สามารถจดัอบรมสัมมนาใดๆได ้

3 โครงการแผนท่ีภาษีและทะเบยีนทรัพย์สิน 100,000 
เนื่องจาก ขาดบุคลากรรับผิดชอบในส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง 

3 รวม 150,000   

 
 

  

    

    

 
 
    



๓๒ 
 

    

    

    

    

3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ           

ตามเทศบัญญัติ 
(บาท) 

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

1 
โครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
เทศบาลตลาดแค 

100000 ไม่รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐ 

2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรยีน 50000 ไม่รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐ 

3 
โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู
ของโรงเรียน   

57000 ไม่รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐ 

4 
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปูองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

21000 ไม่รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐ 

5 
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกจิกรรมรกัการอ่านใน
สถานศึกษา             

50000 ไม่รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐ 

6 
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครผูู้ดูแลเดก็/ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตลาดแค   

3000 ไม่รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐ 

6 รวม 281,000   

 
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ           

ตามเทศบัญญัติ 
(บาท) 

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ 30,000 
เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จึง
ไม่สามารถด าเนินการได ้

2 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้น าสตร ี 20,000 
เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จึง
ไม่สามารถด าเนินการได ้

3 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ 18,000 
เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จึง
ไม่สามารถด าเนินการได ้

3 รวม 68,000   

    

    
 

   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ           

ตามเทศบัญญัติ 
(บาท) 

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 50,000 
เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จึง
ไม่สามารถด าเนินการได ้

1 รวม 50,000   

 
   



๓๓ 
 

    

    

 
 

 

   

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ           

ตามเทศบัญญัติ 
(บาท) 

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

1 จัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ 20,000 เนื่องจากเกดิสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จึงไม่สามารถ
ด าเนนิการได้ 

2 จัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนาร ี 10,000 เนื่องจากเกดิสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จึงไม่สามารถ
ด าเนนิการได้ 

3 จัดงานประเพณีวันสงกรานต ์ 20,00 เนื่องจากเกดิสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จึงไม่สามารถ
ด าเนนิการได้ 

4 จัดงานวันลอยกระทง 40,000 เนื่องจากเกดิสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จึงไม่สามารถ
ด าเนนิการได้ 

4 รวม 90,000   

        

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ           

ตามเทศบัญญัติ 
(บาท) 

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

1 .โครงการรักน้ า รักปุา รักแผ่นดิน 20,000 เนื่องจากโอนลดซื้อวัสดสุ านักงาน 

1 รวม 20,000   
 
 

   8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ           

ตามเทศบัญญัติ 
(บาท) 

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

1 ก่อสร้างอาคารระบายน้ า 370,000 เน่ืองจาก   โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่

1 รวม 370,000   
 
 

   10. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ           

ตามเทศบัญญัติ 
(บาท) 

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

1 
โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏบิตัิการจิต
อาสาภัยพิบตั ิ

30,000 เนื่องจากเกดิสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จึงไม่สามารถ
ด าเนนิการได้ 

2 
โครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

30,000 เนื่องจากเกดิสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จึงไม่สามารถ
ด าเนนิการได้ 

2 รวม 60,000   

 
 

  



๓๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ (กันเงินเบิกเหลือมปี) 
 8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ           

ตามเทศบัญญัติ 
(บาท) 

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

1 

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ส านักงาน
เทศบาลต าบลตลาดแค  ชุมชนโนนหนามแดง  
หมู่ท่ี 12 ต าบลธารปราสาท อ าเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา 

265,000 อยู่ระหว่างการขอใช้ที่ดินสาธารณะ 

1 รวม 265,000   

     
 
โครงการจ่ายขาดเงินสะสม 

  8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ           

ตามเทศบัญญัติ 
(บาท) 

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

1 

โครงการขุดลอกล าธารปราสาท จากสะพานบ้าน
ตะขบ ถึง ประตู เปิด—ปิดน้ าบ้านใหม่เกษม 
ชุมชนตะขบ หมู่ท่ี 4 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.
นครราชสีมา  

2,900,000 ปริมาณน้ าสูง ไม่สามารถด าเนินการได้ 

1 รวม 2,900,000   

      
 
โครงการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  (กองสวัสดิการสังคม) 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ           

ตามเทศบัญญัติ 
(บาท) 

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

1 
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน
ทางสังคม ผู้มีรายได้น้อย ยากจนยากไร้  ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส 

25,000 เนืองจากไม่มีผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนมายื่นค า
ขอรับการชว่ยเหลือ 

1 รวม 25,000   

       
 
 
 
 



๓๕ 
 

 
 
 
 
 
รายละเอียดครภุัณฑ์ที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ที่ไม่ได้เบิกจ่าย 
 
 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  (ส านักปลัดเทศบาล) 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ           

ตามเทศบัญญัติ 
(บาท) 

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

1 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์  250,000 เนื่องจากไม่มีครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ทีต่้องปรับปรุง 

1 รวม 250,000   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ           

ตามเทศบัญญัติ 
(บาท) 

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

1 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์  100,000 เนื่องจากไม่อยู่ในรอบการบ ารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 

1 รวม 100,000   

 

 
ช. ผลการด าเนินงานอ่ืนๆ 

เทศบาลต าบลตลาดแค ได้ด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)  ในเขตพ้ืนที่ได้รับความร่วมมือ 
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ จนโครงการต่างๆ ประสบ
ความส าเร็จด้วยดีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง  โดยมีผลการด าเนินงาน
ที่ส าคัญ ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 



๓๖ 
 

 

 

 

 

รูปภาพโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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รูปภาพกิจกรรม/โครงการ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 

 

 

 

      

     
     

           

      

       
 

  
 

 

 

        
       

นายชัยรัตน์  กิตติหิรัญ นายกเทศมนตรีต าบลตาดแค ได้ให้การต้อนรับนายวิเชียร  จันทรโณทยั    ผูว้่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดนครราชสีมา หวัหน้าสว่นราชการ  ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภยัพร้อมมอบสิ่งของเป็นก าลังใจให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาล

ต าบลตลาดแค 

นายชัยรัตน์  กิตตหิิรัญวัฒน์  นายกเทศมนตรตี าบลตลาดแค พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ได้รับมอบชุดตรวจ ATK 
จ านวน 332 ชุด จากท่านสมเกียรติ  ตันดลิกตระกูล  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสมีา เพื่อท าการตรวจคัดกรองเฝ้า
ระวังการแพรร่ะบาดเช้ือไวรสัโควดิให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตลาดแค/เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรทางการศึกษา   

โดยทีมตรวจจากเจ้าหน้าท่ี รพ.สต.ตลาดแคและรพ.โนนสูง 

นายชัยรัตน์  กิตตหิิรัญวัฒน์  นายกเทศมนตรี  พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ได้ประชุม
เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผูสู้งอายุ ผู้พิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
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กิจกรรมตรวจประเมินสถานประกอบการกิจการขายทอดตลาดและค้าของเก่าในพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลตลาดแค ร่วมกับปลดัอ าเภอโนนสูง  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองและเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขอ าเภอโนนสูง 

โครงการซ่อมแซมผิวจราจร คสล. ถนนเทศบาล ซอย 17 (บ้านนายพรหมณ์  เจริญสุข–บ้านนางอุดมพร  ดีแท้) ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนือ หมู่ 15 
 

นายชัยรัตน์  กิตตหิิรัญวัฒน์  นายกเทศมนตรตี าบลตลาดแค  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ได้ร่วมมอบบ้านให้กับ           
นางแฉล้ม   สาทกลาง  ชุมชนตะขบ หมู่ที่ 4 ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยผู้สูงอายุใหเ้หมาะสมและปลอดภัย 

กิจกรรมประชุมคดัเลือกคณะกรรมการชุมชน  ชุมชนส าโรงตะวันออกและชุมชนส าโรงตะวันตก หมู่ที ่1  
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กิจกรรมประชุมชี้แจงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 แก่ผู้ประกอบการตลาดนัดวันอังคาร ร่วมกับคณะกรรมการ
ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอโนนสูง  รพ.สต.ตลาดแค พร้อมท้ังตรวจสอบการด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวในพ้ืนท่ีตลาดนดัวัน

อังคาร หน้าเทศบาลต าบลตลาดแค 

นายชัยรัตน์  กิตตหิิรัญวัฒน์  นายกเทศมนตรตี าบลตลาดแค  ได้เปน็ประธานในการเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 2565  ระหว่างวันท่ี 29 ธันวาคม 2564 – วันท่ี 4 มกราคม 2565 

นางวรรณา   นานอก  รองนายกเทศมนตรีต าบลตลาดแค และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกบัเจ้าหน้าที่ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 
11 (นครราชสมีา) และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา จดัอบรม 

”โครงการยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สงัคมที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม”   
กลุ่มเป้าหมายได้แก่  ผู้ใหญ่บ้าน  และคณะกรรมการชุมชนส าโรงตะวันออก ชุมชนส าโรงตะวันตก หมูท่ี่ 1 และชุมชนตะขบ หมู่ที่ 4 

กิจกรรมประชมุคณะกรรมการพฒันาเทศบาลต าบลตลาดแค  เพือ่พิจารณาร่างแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เปลีย่นแปลง ครัง้ที่ 3/2565 ณ ห้องประชมุเทศบาลต าบลตลาดแค 
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นางวรรณา  นานอก  รองนายกเทศมนตรีฯ  ลงพื้นที่มอบวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โรงเรือนเก็บพืชผลทางการเกษตรแก่ประชาชนท่ีไดร้ับ
ความเสยีหายจากเหตุการณ์วาตภยั  

วันท่ี 31 – 2 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลต าบลตลาดแค  ไดร้ับเกียรติจากนายสมเกียรติ   ตันดิลกตระกูล  รองนายกองค์การบรหิารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา พันจ่าโททวี  พิมพ์อุบล  นายอ าเภอโนนสูง  ร่วมพิธีเปิด 

“ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคดักรองความเสี่ยงมะเร็งเต้านม คดักรองวินิจฉัยด้วยเคร่ือง Mammogram 
 ร่วมกับ มูลนิธิกาญจนบารมี  ประจ าปีงบประมาณ 2565 

น าโดย  นายแพทย์ชัยพร  พรหมสิงห์  ผู้แทนประธานมูลนิธิกาญจนบารมี  โดยมีกลุม่เป้าหมายสตรี กลุ่มเสี่ยง และประชาชนท่ัวไป 
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นายชัยรัตน์  กิตตหิิรัญวัฒน์  นายกเทศมนตรตี าบลตลาดแค เข้าร่วมประชุมเครือข่ายการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (นครราชสีมา บุรรีัมย์ สรุินทร์ ชัยภูมิ)  ระหว่างวันท่ี 10 
– 11 มีนาคม 2565 ณ เทศบาลต าบลโนนแดง และโรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์ จังหวัดนครราชสีมา 

โรงเรียนเทศบาลตลาดแค ได้จดักิจกรรม “วนัแหง่ความส าเร็จ”ของระดบัชัน้อนบุาลและนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 รุ่น 9 ปีการศกึษา 2564 

กิจกรรมล้างท าความสะอาดตลาดตามหลักสุขาภิบาลเพ่ือสุขอนามัยความสะอาดเป็นระเบยีบของตลาดไนท์และตลาดสดเทศบาลต าบลตลาดแค 
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โครงการก่อสร้างลาน คสล.          
เทขยะและจดุขนถ่ายขยะ 
ชุมชนโนนพิมาน  หมูท่ี่ 12   

 

 
 

  

  

นายชยัรัตน์   กิตติหรัิญวฒัน์   นายกเทศมนตรีต าบลตลาดแค พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภาเทศบาล  ปลดัเทศบาล  รองปลดัเทศบาล  
ผู้อ านวยการกองทกุกอง ตลอดจนเจ้าหน้าท่ี ประจ าจดุตรวจ/จดุบริการประชาชน ร่วมเป็นเกียรตใินพิธีเปิด 

 โครงการป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  ประจ าปี 2565 

 

โครงการจดังานวันเทศบาล ประจ าปี 2565 โดยมีกิจกรรมอ่านสารวันเทศบาล และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 
และกิจกรรมสาธารณประโยชน ์

 

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจ าปี 2565 
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พิธีมอบบ้าน 
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและ 

สิ่งอ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุ 
ให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจ าปี 2565 

รายนางชื้น   จันทร์กลาง    
ชุมชนสระแทด หมู่ที่ 11 

  

  

 

   

 

นายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์  
นายกเทศมนตรีต าบลตลาดแค 

ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ 
ประจ าปี 2565 ณ สวนร้านคา้ชุมชน 
เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียว ภายใต้ค าขวญั 
“รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” 

สืบสานสู่ 100 ล้านต้น  
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เทศบาลต าบลตลาดแค โดยนายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์ นายกเทศมนตรีฯ และโรงเรียนเทศบาลตลาดแค ด าเนินการร่วมมือ (Memorandum of 
Understanding : MOU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อยกระดับการศึกษา วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มุ่งสู่ความเป็นเลิศแบบรูปธรรมโดยคุณครูร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยฯ พัฒนา
นักเรียนให้มีคุณภาพในระดับสากล และด าเนินการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ทุกวันศุกร์ ตลอดปีการศึกษา 2565 
 

  
 

   
 
 
 
 

 

 
 

 

 

โครงการปรับปรุงถนน คสล.และกอ่สร้างรางระบายน้ า ถนนเทศบาล ซอย 9/4 ชุมชนโนนพิมาน หมู่ที ่12  
 

กิจกรรมออกเย่ียมผู้สงูอายท่ีุมีภาวะพึง่พิง (Long Term Care : LTC) 
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ประชมุคณะกรรมการสนบัสนนุการจดัท าแผนพฒันาเทศบาล 

โครงการแข่งขันฟุตบอลประชาชน “เทศบาลต าบลตลาดแคคัพ” ครั้งท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ 2565  
 

โครงการยกระดับถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ าและบ่อพักน้ า คสล. ถนนเทศบาล ซอย 9/3 (บ้านนางละเอียด  ญาติกลาง 
 ถึง บ้านนางประกอบ  ห่างกลาง)  ชุมชนโนนพิมาน หมู่ที่ 12 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนหลงัฝายน า้ล้น  ชมุชนตลาดแคตะวนัออกฝ่ังเหนือ หมู่ท่ี 15 
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วันที่ 12 สิงหาคม 2565 
 เทศบาลต าบลตลาดแค โดยนางวรรณา นานอก รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล กองการศึกษาและโรงเรียนเทศบาลตลาดแค เข้าร่วม 
“กิจกรรมเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 

พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยทา่นวรรณา นานอก รองนายกเทศมนตรีต าบลตลาดแค “พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธจีุดเทียนถวาย

โครงการโยคะสร้างสุข เพื่อสุขภาพผู้สูงอาย ุครั้งที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ 2565 ณ. ศูนย์พัฒนาคณุภาพชีวิตและสง่เสริมอาชีพผูสู้งอาย ุ
 

เทศบาลต าบลตลาดแค โดยนายชยัรัตน ์กิตติหิรัญวัฒน์ นายกเทศมนตรีต าบลตลาดแค และ คุณวกิิจชยั แซ่เจีย ผู้จัดการเขตนครราชสีมา 
 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เป็นเกียรติในพิธีมอบบา้นตามโครงการสร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส ผูย้ากไร้ ผูสู้งอายุ และผู้พิการ ประจ าปี 2565 

 #งบประมาณจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ จ านวนเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อกอ่สร้างบ้าน ราย นางทองใบ มุมกลาง บ้านเลขที่ 79 หมู่ที่ 
12 ชุมชนโนนพิมาน ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา พร้อมกันนี้ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ จ านวน 15 ชุด 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV8kPkqMKlXNBGCaJW90DJsuVDgT3l5BxMNRnPp3gZ4WnGIA71JBtqXi1WLRt5TDyJoZjs_uU3HjOsYq3zRJAEfqePEN0RYvex3mxhMKQkiOOy8Ajf8wIazAu9vkk06mY8Mr54zdQpOMLa-4lugocc3Mp2GPG44fvJchUXVly14lMIH_hoT46Ac0-YwcKLth9npXFy6GB7CO1Dzwh-0fCIR&__tn__=*NK-y-R
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โครงการบริหารจัดการขยะพิษ และขยะอันตรายในชุมชน ปีงบประมาณ 2565 เพื่อเสริมสร้างความรู้ 
 และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะอันตราย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะกรรมการนายกสภานกัเรียนจากโรงเรียน
เทศบาลตลาดแค ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ชว่ยผู้ใหญ่บ้าน ประธานคณะกรรมการชุมชน และคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลตลาดแค ซ่ึงได้รับเกียรติจากเจ้าหนา้ที่

ส านักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 11 นครราชสีมา เป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้ 
 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 19 (เลียบล าเหมือง) ชุมชนส าโรงตะวันออก หมู่ที ่1 ต าบลธารปราสาท อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
 

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยส าหรับคนพิการ ผู้สูงอาย ุผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน 
และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจ าป ี2565 ราย นายสมชาย ประจง บ้านเลขที่ 99 หมู่ 11 ต าบลธารปราสาท อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

 ได้รับงบประมาณสนับสนุน จ านวน 50,000 บาท จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา  (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) 
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โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ พิชิตโรค ปีที่ 9 “ไม่ลืม ไม่ล้ม ไม่ซึมเศร้า และกินข้าวอร่อย” ประจ าปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 6 โดยมีนางสาว
บรรจง เพ็ชรพิมาย รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีกลา่วปิดโครงการ 

โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ   โดยด าเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานกรณีมคีู่สมรส และรับลงทะเบียนออนไลน์
(สถานะโสด) จ านวน 10 ชุมชน 6 หมู่บ้าน ณ ส านักงานเทศบาลต าบลตลาดแค  



๔๘ 
 

ซ. คณะกรรมการ 
    1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลตลาดแค 

 

 

 

 

 

/2. คณะกรรมการ... 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เบอร์มือถือ 

1 นายชัยรัตน์  กิตติหิรัญวัฒน์ นายกเทศมนตรีต าบลตลาดแค    
ประธานกรรมการ 

08 1878 9696 

2 นางสาวบรรจง  เพ็ชรพิมาย รองนายกเทศมนตรีต าบลตลาด
กรรมการ 

08 9581 8998 

3 นางวรรณา  นานอก รองนายกเทศมนตรีต าบลตลาดแค  
กรรมการ 

08 5682 7829 

4 นางจ าลอง  เผนโคกสูง สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 08 6560 1015 

5 นายไพโรจน์  สุขสมัย สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 08 9014 1876 

6 นางวิน  ต้นยาง สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 08 6263 3717 

7 นายอนันต์  ภักดีชายแดน ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 08 1999 8392 

8 นายณรงค์รัช  นาดี ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 08 8722 4763 

9 นางฉลอง   ศิริทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 08 2122 5367 

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

04 420 1211 

10 ผอ.โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ 
กรรมการ 

04 491 7005 

12 ผอ.โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ 
กรรมการ 

04 491 7002 

13 นายสพโชค  ดีสูงเนิน ผู้แทนภาคประชาคมท้องถิ่น กรรมการ 08 1977 4695 

14 นายปรีชา  ชาญศร ผู้แทนภาคประชาคมท้องถิ่น กรรมการ 09 9957 4500 

15 นางสาวละเอียด  ศิริทรัพย์ ผู้แทนภาคประชาคมท้องถิ่น กรรมการ 08 1836 2488 

16 นายสมมิตร   ขวัญกลาง ปลัดเทศบาลต าบลตลาดแค 
กรรมการ/เลขานุการ 

085 061 2622 

17 นางสุรัชดา  ตันตระกูล ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
กรรมการ/ผช.เลขานุการ 

08 7958 4470 



๔๙ 
 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลตลาดแค 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เบอร์มือถือ 

1 นายสมมิตร   ขวัญกลาง ปลัดเทศบาลต าบลตลาดแค 
ประธานกรรมการ  

085 061 2622 

2 นางสาวพัทธ์ธีรา  ศิริทรัพย์ รองปลัดเทศบาล  
กรรมการ 

044 917 009 

3 นางประภัสสร ตรัยศิลานันท์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
กรรมการ    

09 7159 4914 

4 นางสาวพัทธ์ธีรา  ศิริทรัพย์ รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

กรรมการ 

044 917 009 

5 นายพิสิฐษ์   ช่ าชอง ผู้อ านวยการกองช่าง 
กรรมการ 

08 4878 1413 

6 นางสาวภาพตะวัน   ชลาลัย นักวิชาการสุขาภิบาล  รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กรรมการ 

089 469 9946 

7 นายปัณณธร  สอนค าเสน ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
กรรมการ 

08 6802 9703 

8 นางสาวสุพิศ   แสนล า 
 

นักพัฒนาชุมชน  รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

กรรมการ 

096 809 4421 

9 นายพิสิฐษ์   ช่ าชอง ผู้อ านวยการกองช่าง  รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการกองการประปา 

กรรมการ 

08 4878 1413 

10 นางหวาน  เกยโนนสูง ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 
กรรมการ 

08 1186 8154 

11 นายธีระศักดิ์  เพ็ชรแท้ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 
กรรมการ 

08 2867 4621 

12 นายประกอบ  ค่ายสงคราม ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 
กรรมการ 

08 1967 4833 

13 นางสุรัชดา  ตันตระกูล ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
กรรมการและเลขานุการ 

08 7958 4470 

14 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

044 971 009 

 

 

 

 

/3. คณะกรรมการ... 



๕๐ 
 

 

3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลตลาดแค 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เบอร์มือถือ 

๑ นายสะท้าน   ฤาชา ผู้แทนภาคประชาคมท้องถิ่น   
ประธานกรรมการ 

08 2239 4448 

๒ นางหนึ่งฤทัย ซอว์เทลล์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาดแค   
กรรมการ 

08 3589 6932 

๓ นายประกอบ  กระจ่างโพธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาดแค   
กรรมการ 

08 496 6000 

๔ นายพาทิศ เหล็กกนก ผู้แทนภาครัฐ   
กรรมการ 

081 321 3011 

๕ หัวหน้าหมวดทางหลวงโนนสงู ผู้แทนภาครัฐ   
กรรมการ 

09 0771 7889 

๖ นางวัลยา จิรพัฒนาลักษณ์ ผู้แทนภาคประชาคมท้องถิ่น   
กรรมการ 

09 5945 0345 

7 นายเจริญ  ประวัติกลาง ผู้ทรงคุณวุฒิ   
กรรมการ 

08 1966 0654 

๙ นายประกอบ สมชมพู ผู้ทรงคุณวุฒิ   
กรรมการ 

08 0477 4225 

10 นายพิสิษฐ์    ช่ าชอง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
กรรมการ 

08 4878 1413 

๑1 นางสุรัชดา   ตันตระกูล ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และ 
งบประมาณ 

กรรมการและเลขานุการ 

08 7958 4470 

 

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

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ   ณ   วันที่          พฤศจิกายน    พ.ศ. ๒๕65 
 
 
 

 (นายชัยรัตน์  กิตติหิรัญวัฒน์)  
นายกเทศมนตรีต าบลตลาดแค 

 


