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ประกาศเทศบาลต าบลแพด 
เรื่อง   รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีรอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ 256๓  

(ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)    
.......................................................................................  

  ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผย
ข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบรวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ด้วยประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 ข้อ ๓๐ (๕)  ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 
  ดั้งนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลต าบลแพด จึงขอประกาศผลการด าเนินการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงานรวมทั้งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ
เทศบาลต าบลแพด ดังนี้ 
 
ก.วิสัยทัศน์(Vision) 

 "แพดน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น าชุมชนเข้มแข็ง สู่แหล่งเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

ข.พันธกิจ ของเทศบาลต าบลแพด 
 
๑. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปโภคและบริโภคอย่างทั่วถึง   
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
๓. ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
๔. การค้า การลงทุนและเกษตรกรรมได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ 
๕. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน 
๖. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
๗. ประชาชนรู้รักสามัคคี และประเทศชาติมั่นคง 
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ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลแพด มีทั้งหมด ๕ ประเด็น ดังนี้ 
 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

ชื่อประเด็นยุทธศาสตร์ 

1 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนและการท่องเที่ยว 
3 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
4 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุล

และยั่งยืน 
5 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 
ง.การวางแผน 
เทศบาลต าบลแพด ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น
การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนใน
พ้ืนที่ ก่อนน ามาเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ต่อไป 
เทศบาลต าบลแพด ได้ประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
โดยได้ก าหนด โครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
 

ยุทธศาสตร ์ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การพัฒนาการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2 150,000 2 150,000 2 150,000 

การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า 
และการลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

1 80,000 1 80,000 1 80,000 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิตที่ด ี

40 1,6912,542 40 1,6912,542 40 1,6912,542 

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
อย่างสมดลุและยั่งยืน 

2 60,000 1 30000 1 30000 

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

57 35,999,085 38 31,676,085 38 31,676085 

รวม 102 53,201,627 82 48,848,627 82 48,848,627 
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จ.การจัดท างบประมาณ 
การจัดท างบประมาณ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 256๓  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ  เมื่อวันท่ี ๕  กันยายน  256๒  โดยมีโครงการที่บรรจุ
อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ/จ่ายขาดเงินสะสม/โอนงบประมาณ  จ านวน 70 โครงการ ใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 
15,857,024 บาท (สิบห้าล้านแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันยี่สิบสี่บาทถ้วน) สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้  

 
ยุทธศาสตร ์ โครงการ งบประมาณ (บาท) 

๑.การพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - - 
๒.การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนและการท่องเที่ยว ๑ ๘๐,๐๐๐ 
๓.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคณุภาพชีวิตที่ด ี ๑๒ ๖๔๕,๐๐๐ 
๔.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดลุ
และยั่งยืน 

๑ ๒๐,๐๐๐ 

๕.การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง ๒๙ ๓,๒๗๗,๐๐๐ 
รวม ๔๓ ๔,๐๒๒,๐๐๐ 

 
 
 

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลแพด 
ล าดับ ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา

งบประมาณ 
จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลติ 

1. การพัฒนาเศรษฐกิจ
การค้าการลงทุนและ
การท่องเที่ยว 

วันส าคัญทาง
ศาสนา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

80,000 เพื่อจัดงาน
ส าคัญทาง
ศาสนา 

ส่งเสริมกิจกรรม
ทางศาสนา 

2. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ด ี

รณรงค์การ
จัดการขยะ
โดยหลัก ๓R 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนไดม้ี
การคักแยก
ขยะ 

ประชาชนมีการ
คัดแยกขยะก่อน
ทิ้งทุกหลังคา
เรือน 

3. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ด ี

รณรงค์
ป้องกัน
โรคตดิต่อใน
ชุมชน 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 เพื่อรณรงค์
ประชาสมัพันธ์
ให้ประชาชนได้
รู้จักวิธีป้องกัน
โรคตดิต่อ 

ไม่มีการระบาด
ของโรคที่
สามารถป้องกัน
ได ้

๔. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ด ี

รณรงค์
ป้องกันและ
ควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๖๕,000 เพื่อรณรงค์ฉีด
วัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า
ในหมาและ
แมว 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่องโรค
พิษสุนัขบ้าและ
สุนัขไดร้ับการ
ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรค 

5. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ด ี

อบรมป้องกัน
การจมน้ าโดย
หลัก ตะโกน
โยนยื่น 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 - เพื่ออบรมให้
ความรู้แก่เด็ก
ผู้ปกครองและ
ครูไดเ้รียนรู้วิธี

ไม่มผีู้เสียชีวิต
จากการจมน้ า 
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ป้องกันการ
จมน้ า 

6. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ด ี

อบรม
ประชาชน
ต าบลเราไม่
กินปลาดิบ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 เพื่อให้
ประชาชน
ได้รับความรู้ใน
การอยู่กิน 

ประชาชนไดร้ับ
ความรู้ในการอยู่
กิน 

7. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ด ี

รณรงค์
คุมก าเนิดสุนัข
และแมว 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

- ประชาชนมี
ความรู้เรื่องโรค
พิษสุนัขบ้าและ
สุนัขไดร้ับการ
ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรค 

โรคพิษสุนัขบ้า
และสุนัขไดร้ับ
การฉีดวัคซีน
ป้องกันโรค 

8. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ด ี

อบรมและ
รณรงค์
หมู่บ้าน
สะอาดหนา้
บ้านน่ามอง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000 เพื่อชุมชน
สะอาด น่าอยู ่

ชุมชนสะอาด 
น่าอยู่ 

9. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ด ี

อบรมสร้าง
ภูมิคุ้มกัน
ปัญหายาเสพ
ติดในเด็กและ
เยาวชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 เพื่อใหเ้ด็กและ
เยาวชนในเขต
เทศบาลต าบล
แพดไดรู้้โทษ
ของยาเสพติด 

เด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาล
ต าบลแพดไดรู้้
โทษของยาเสพ
ติด 

10 การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ฝึกอบรมให้
ความรู้
ผู้ปกครอง 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

15,000 เพื่อใหเ้ด็กมี
พัฒนาการที่ดี
ขึ้น 
 

เด็กมีพัฒนาการ
ที่ดีขึ้น 
 

11. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ด ี

วันเด็ก
แห่งชาติ 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000 เพื่อใหเ้ด็กกล้า
แสดงออกและ
ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

เด็กกล้า
แสดงออกและ
ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

12. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ด ี

แข่งขันกีฬา
เด็ก 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000 เพื่อใหเ้ด็กมี
สุขภาพ
แข็งแรง มี
พัฒนาการ
เหมาะสมตาม
วัย 
 

เด็กมสีุขภาพ
แข็งแรง มี
พัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย 
 

13. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ด ี

จ้างเหมารถ
รับ-ส่งเด็ก
ยากจนและ
ด้อยโอกาส
โรงเรียน

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

3๗๕,000 เพื่อรับส่งเด็ก
ยากจนและ
ด้อยโอกาสใน
เขตเทศบาล
ต าบลแพด 

เด็กยากจนและ
ด้อยโอกาสไดรับ
การศึกษา 
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อนุบาล
เทศบาลแพด 

14. การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบ
บูรณาการอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 

อบรมและ
รณรงค์ปลูก
ไม้เศรษฐกิจ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 เพื่อจัด
โครงการอบรม
และรณรงค์
ปลูกไม้
เศรษฐกิจ 

ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ปลูกไมเ้ศรษฐกิจ 

15. การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

วันรัฐพิธ ี
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 เพื่อจัดงานวัน
เฉลิม
ชนมพรรษา
วันท่ี ๒๘ 
กรกฎาคม 
วันท่ี ๑๒ สิงหา 
วันท่ี ๒๓ 
ตุลาคม และ
วันท่ี ๕ 
ธันวาคม ของ
ทุกป ี

ประชาชนมี
ความจงรักภักดี
ต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

16. การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

อุดหนุนขยาย
เขตไฟฟ้า 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๗๐0,000 เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าในเขต
เทศบาลต าบล
แพด 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล
แพดมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

17. การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 
๑ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

148,000 เพื่อการ
คมนาคม
สะดวกในการ
สัญจรและลด
ปัญหาฝุ่น
ละออง 
 

ประชาชน
เดินทางสะดวก
ปลอดภัย 
 

18. การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 
๑ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

148,000 เพื่อการ
คมนาคม
สะดวกในการ
สัญจรและลด
ปัญหาฝุ่น
ละออง 
 

ประชาชน
เดินทางสะดวก
ปลอดภัย 
 

1๙. การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

จ้างเหมาลง
รางระบายน้ า
ระบบแรงดึง
รูปตัวยู  หมู่ที่ 
๒ บ้านตาด 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

134,000 เพื่อช่วยระบาย
น้ าและป้องกัน
น้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 
 

ไม่เกดิน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 
 



6 

 

20. การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

จ้างเหมาลง
รางระบายน้ า
ระบบแรงดึง
รูปตัวยู  หมู่ที่ 
๑๔ บ้านนา
นิยม 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000 เพื่อช่วยระบาย
น้ าและป้องกัน
น้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 
 

ไม่เกดิน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 
 

21. การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

จ้างเหมาลง
รางระบายน้ า
ระบบแรงดึง
รูปตัวยู  หมู่ที่ 
๘ บ้านโนน
สะอาด 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๑๕๓,000 เพื่อช่วยระบาย
น้ าและป้องกัน
น้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 
 

ไม่เกดิน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 
 

22. การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

จ้างเหมาลง
รางระบายน้ า
ระบบแรงดึง
รูปตัวยู  หมู่ที่ 
๙ บ้านดงบัง 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๑๖๓,000 เพื่อช่วยระบาย
น้ าและป้องกัน
น้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 
 

ไม่เกดิน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 
 

23. การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

จ้างเหมาลง
รางระบายน้ า
ระบบแรงดึง
รูปตัวยู  หมู่ที่ 
๑๐ บ้านโนน
ไทรทอง 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๑๕0,000 เพื่อช่วยระบาย
น้ าและป้องกัน
น้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 
 

ไม่เกดิน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 
 

24. การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

จ้างเหมาลง
รางระบายน้ า
ระบบแรงดึง
รูปตัวยู  หมู่ที่ 
๑๒ บ้าน
ประชาสามัคค ี
 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

164,000 เพื่อช่วยระบาย
น้ าและป้องกัน
น้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 
 

ไม่เกดิน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 
 

25. การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

จ้างเหมาลง
รางระบายน้ า
ระบบแรงดึง
รูปตัวยู  หมู่ที่ 
๑๓ บ้าน
พรสวรรค ์
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

146,000 เพื่อช่วยระบาย
น้ าและป้องกัน
น้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 
 

ไม่เกดิน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 
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26. การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

จ้างเหมาลง
รางระบายน้ า
ระบบแรงดึง
รูปตัวยู  หมู่ที่ 
๑๕ บ้านดงบัง
ใต ้
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

170,000 เพื่อช่วยระบาย
น้ าและป้องกัน
น้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 
 

ไม่เกดิน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 
 

27. การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

จ้างเหมาลง
รางระบายน้ า
ระบบแรงดึง
รูปตัวยู  หมู่ที่ 
๑๗ บ้านตาด
เหนือ 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000 เพื่อช่วยระบาย
น้ าและป้องกัน
น้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 
 

ไม่เกดิน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 
 

28. การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้าน
ฝาง-บ้านตาด 
หมู่ที่ ๖  
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

313,000 เพื่อการ
คมนาคม
สะดวกในการ
สัญจรและลด
ปัญหาฝุ่น
ละออง 

ประชาชน
เดินทางสะดวก
ปลอดภัย 
 

29. การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

ก่อสร้างโรงน้ า
ดื่ม หมู่ที่ ๑๖ 
บ้านโนนคะนึง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000 เพื่อสร้างโรงน้ า
ดื่ม หมู่ที่ ๑๖ 
บ้านโนนคะนึง 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล
แพดมีน้ าดื่มที่
สะอาดและ
ปลอดภัย 

30. การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

ปราชญ์
ชาวบ้านสู่คลัง
ปัญญาท้องถิ่น 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 เพื่อรวบรวม
ข้อมูลภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
และปราชญ์
ชาวบ้านด้าน
ต่างๆไว้ใน
รูปแบบ
เอกสารคูม่ือซึ่ง
ที่อาจเลือน
หายไปจาก
ชุมชนท้องถิ่น
หากไม่มีการ
รวบรวม 

มีคู่มือและ
เอกสารของคลัง
ปัญญาท้องถิ่น 
เพื่อใช้สืบค้น
ข้อมูลท้องถิ่น 

31. การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

พัฒนา
คุณธรรม
จริยธรรม 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 เพื่อส่งเสริมใน
เรื่องการสร้าง
คุณธรรม
จริยธรรมเพื่อ

ประชาชนมี
คุณธรรม
จริยธรรมเพื่อ
สร้างครอบครัว
ที่เข้มแข็งต่อไป 
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สร้างครอบครัว
ที่เข้มแข็งต่อไป 
 

32. การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

เสรมิสร้าง
ค่านิยม ความ
ซื้อสัตยส์ุจรติ
และปลูกฝัง
ทัศนคติ
วัฒนธรรมที่ดี
ในการต่อต้าน
การทุจริต 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 เพื่อเสรมิสร้าง
ค่านิยม ความ
ซื้อสัตยส์ุจรติ
และปลูกฝัง
ทัศนคติ
วัฒนธรรมที่ดี
ในการต่อต้าน
การทุจริต 

ประชาชนมี
ค่านิยม ความ
ซื้อสัตยส์ุจรติ
และปลูกฝัง
ทัศนคติ
วัฒนธรรมที่ดีใน
การต่อต้านการ
ทุจริต 
 

33. การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 
 

อบรมพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

60,000 เพื่อส่งเสริม
และพัฒนา
ชมรมผูสู้งอาย ุ
 

ผู้สูงอายุมี
สุขภาพจิตใจท่ีด ี

34. การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 
 

เสรมิสร้าง
คุณค่าภมูิ
ปัญญาผู้สูงวัย 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000 เพื่อเสรมิสร้าง
คุณค่าภมูิ
ปัญญาผู้สูงวัย 

ผู้สูงวัยสามารถ
ช่วยสังคมได ้

35. การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

เฝ้าระวัง
อุบัติภัยในช่วง
เทศกาลปี
ใหม่/
สงกรานต ์
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000 เพื่อเฝ้าระวัง
อุบัติภัยทาง
เทศกาลปีใหม/่
สงกรานต ์

อุบัติเหตุทาง
ถนนลดลง 

36. การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

ด าเนินงาน
ตามหลักธรร
มาภิบาล 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000 เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 
 

ประชาชนได้
แสดงความ
คิดเห็นในการ
พัฒนาหมู่บ้าน 
 

37. การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การจัดเก็บ
ภาษีและ
รายได้ของ
เทศบาล 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000 เพื่อจัดท าแผน
ที่ภาษีของ
ต าบลแพด 
 

การจัดเก็บภาษี
มีความถูกต้อง
เป็นไปตาม
ระเบียบที่
ก าหนด 
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38. การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

จัดท า
ประชาคม
ชุมชน 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 เพื่อส่งเสริม
การมีส่วนร่วม
ในการ
แก้ปัญหาของ
ชุมชน 
 

ประชาชน
สามารถแก้ไข
ปัญหาของ
ชุมชนได ้

39. การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

ส่งเสริมการ
จัดท าแผน
ชุมชน 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 เพื่อสนับสนุน
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
 

ประชาชนได้
แสดงความ
คิดเห็นในการ
พัฒนาหมู่บ้าน 

40. การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

สนับสนุนการ
ด าเนินงาน
ของสภาเด็ก
และเยาวชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000 เพื่อช่วยเหลือ
การด าเนินงาน
หรือกิจกรรม
ของสภาเด็ก
และเยาวชน
ต าบลแพด 

สมาชิกสภาเด็ก
และเยาวชนได้
ท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

41. การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

จ้างเหมาลง
รางระบายน้ า
ระบบแรงดึง
รูปตัวยู  หมู่ที่ 
๔ บ้านดง
อี่ด่อย 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๑90,000 เพื่อช่วยระบาย
น้ าและป้องกัน
น้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 
 

ไม่เกดิน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 
 

42. การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

จ้างเหมาลง
รางระบายน้ า
ระบบแรงดึง
รูปตัวยู  หมู่ที่ 
๗ บ้านกุด
จาน 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๑96,000 เพื่อช่วยระบาย
น้ าและป้องกัน
น้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 
 

ไม่เกดิน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 
 

43. การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

จ้างเหมาลง
รางระบายน้ า
ระบบแรงดึง
รูปตัวยู  หมู่ที่ 
๑๑ บ้านวัง
ชมพ ู
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

239,000 เพื่อช่วยระบาย
น้ าและป้องกัน
น้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 
 

ไม่เกดิน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
                เทศบาลแพดมีการใช้จ่ายงบประมาณ(ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)ในการด าเนินโครงการ
ตามเทศบัญญัติ โดยมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญารวม  10  โครงการ                 จ านวนเงิน  
1,876,000  บาท   มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 10  โครงการ                   จ านวนเงิน 
1,876,000  บาท   สามารถจ าแนกยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ลง
นามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
พัฒนาการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ
พัฒนาเศรษฐกิจ 
การค้า และการลงทุน
และการท่องเที่ยว 

- - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ด ี

3 645,000 3 645,000 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบ
บูรณาการอย่างสมดลุ
และยั่งยืน 

- - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง 

7 1,231,000 7 1,231,000 

รวม 10 1,876,000 10 1,876,000 
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