
 
รายงาน 

 

การกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ระหว่างเดือน ตลุาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕  

 
 

 

 
 
 

ของเทศบาลตำบลแพด  
อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 

 
 

 

 



ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕  ไตรมาส ๑-๒  (ตลุาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม  ๒๕๖๕) 

 

 ยุทธศาสตร์การที่ ๒   การพัฒนาการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว 
แผนงาน   การศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณที่ตั้งไว ้
(บาท) 

ผลการดำเนินการ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหต ุ
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

๑ วันสำคัญทางศาสนา ๓๐,๐๐๐      กองการศึกษา  
          

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี 
แผนงาน สาธารณสุข 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณที่ตั้งไว ้
(บาท) 

ผลการดำเนินการ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหต ุ
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

๑ รณรงค์การจัดการขยะโดย
หลัก ๓R 

๒๐,๐๐๐    
 

  สำนักปลัด  

๒ รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อใน
ชุมชน 

๒๐,๐๐๐      สำนักปลัด  

๓ รณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 

๖๕,๐๐๐      สำนักปลัด  

๔ อบรมป้องกันการจมน้ำโดย
หลักตะโกนโยนยื่น 

๒๐,๐๐๐      สำนักปลัด  

๕ อบรมฟื้นฟูทดแทนเจ้าหน้าที่
ประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน 

๒๐,๐๐๐      สำนักปลัด  

๖ อบรมสร้างภูมิคุม้กันปัญหายา
เสพติดในเด็กและเยาวชน 

๓๐,๐๐๐      สำนักปลัด  

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณที่ตั้ง
ไว ้
      (บาท) 

ผลการดำเนินการ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหต ุ
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

๑ ต่อเติมอาคารพักญาติ บ้านดอน
กลาง หมู่ที่ ๓ 

๑๖๔,๐๐๐    
   

 ๑๖๓,๐๐๐ กองช่าง  

๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านตาด หมู่ที่ ๒ 

๑๔๙,๐๐๐      กองช่าง  

๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านวังชมภู หมู่ที่ ๑๑ 

๑๔๙,๐๐๐      กองช่าง  

๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้น
สามแยกพัฒนา  หมู่ที่ ๕ 

๑๕๐,๐๐๐      กองช่าง  

๕ ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านตาดเหนือ หมู่ที่ ๑๗ 

๑๕๒,๐๐๐      กองช่าง  

๖ จ้างเหมาลงรางระบายน้ำระบบแรง
ดึงรูปตัวยู บ้านกุดจาน 
 หมู่ที่ ๗ 

๑๖๗,๐๐๐     ๑๖๖,๐๐๐ กองช่าง  

๗ จ้างเหมาลงรางระบายน้ำระบบแรง
ดึงรูปตัวยู บ้านดงบังใต้ 
 หมู่ที่ ๑๕ 

๑๔๙,๘๐๐     ๑๔๙,๐๐๐ กองช่าง  

๘ จ้างเหมาลงรางระบายน้ำระบบแรงดึง
รูปตัวยู บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๘ 

๑๔๙,๘๐๐     ๑๔๙,๐๐๐ กองช่าง  



 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณที่ตั้งไว ้
      (บาท) 

ผลการดำเนินการ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหต ุ
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

๙ จ้างเหมาลงรางระบายน้ำ
ระบบแรงดึงรูปตัวยู บ้าน
พรสวรรค์ 
 หมู่ที่ ๑๓ 

๑๕๐,๐๐๐      กองช่าง  

๑๐ ย้ายหอถังประปา บ้านโนน
คะนึง  หมู่ที่ ๑๖ 

๑๔๘,๐๐๐      กองช่าง  

๑๑ จ้างเหมาลงรางระบายน้ำ
ระบบแรงดึงรูปตัวยู บ้านดง
อีด่อย  หมู่ที่ ๔ 

๑๔๙,๐๐๐     ๑๓๔,๐๐๐ กองช่าง  

๑๒ ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนานิยม หมู่ที่ ๑๔ 

๑๕๒,๐๐๐      กองช่าง  

๑๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านสามแยกฯ หมู่ที่ ๕ 

๔๔๘,๐๐๐     ๔๔๗,๐๐๐ กองช่าง  

๑๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านโนนคะนึง หมู่ที่ ๑๖ 

๔๙๘,๐๐๐     ๔๙๗,๐๐๐ กองช่าง  



๑๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านดงบังใต้ หมู่ที่ ๑๕ 

๒๒๓,๐๐๐     ๒๒๒,๐๐๐ กองช่าง  

๑๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านนานิยม หมู่ที่ ๑๔ 

๔๙๙,๐๐๐     ๔๙๘,๐๐๐ กองช่าง  

          
 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณที่ตั้งไว ้
      (บาท) 

ผลการดำเนินการ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหต ุ
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

๑๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านตาด 

๒๕๑,๐๐๐      กองช่าง  

๑๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านกุดจาน 

๓๗๒,๐๐๐      กองช่าง  

๑๙ ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบ
อัดท้ายเทท้าย 

๕๐๐,๐๐๐     ๔๙๘,๖๐๐ สำนักปลัด  

๒๐ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านฝาง -วัดไตรสิกขาฯ 

๘,๖๐๐,๐๐๐      กองช่าง  

๒๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านประชาสามัคคี หมู่ที่ ๑๒ 

๘,๙๕๐,๐๐๐      กองช่าง  

๒๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านฝาง -วัดไตรสิกขาฯ 

๓,๒๒๕,๐๐๐     ๓,๒๒๕,๐๐๐ กองช่าง  



ยุทธศาสตร์ ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณที่ตั้งไว ้
      (บาท) 

ผลการดำเนินการ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหต ุ
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

๑ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ผู้สูงอายุ/ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

๓๐,๐๐๐      สำนักปลัด  

๒ อบรมพัฒนาแกนนำกองทุน
สวัสดิการภาคประชาชนคน
ตำบลแพด 

๒๐,๐๐๐      สำนักปลัด  

๓ อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

๓๐,๐๐๐      สำนักปลัด  

๕ โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน
ของสภาเด็กและเยาวชน 

๓๐,๐๐๐      สำนักปลัด  

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณที่ตั้งไว ้
      (บาท) 

ผลการดำเนินการ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหต ุ
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

๑ จัดตั้ง/ฝึกทบทวน อปพร. และ
ฝึกซ้อมแผนการระงับอัคคีภัย
สำหรับผู้ประกอบการร้านค้า 
ประชาชนและสถานศึกษา 

๒๐,๐๐๐      สำนักปลัด  

๒ โครงการเฝ้าระวังอุบัติภัยช่วง
เทศกาล 
 

๒๐,๐๐๐     ๒๐,๐๐๐ สำนักปลัด  

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณที่ตั้งไว ้
      (บาท) 

ผลการดำเนินการ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหต ุ
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

๑ กฎหมายน่ารู้สำหรับคณะ
ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง
ของเทศบาล 

๒๐,๐๐๐      สำนักปลัด  

๒ โครงการเลือกตั้ง ๕๐,๐๐๐      สำนักปลัด  
๓ โครงการวันรัฐพิธี ๑๐,๐๐๐      สำนักปลัด  
๔ ส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตยส์ุจริต

และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีใน
การต่อต้านการทุจรติ 

๒๐,๐๐๐      สำนักปลัด  

๕ อบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับ
ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของ
เทศบาล 

๒๐,๐๐๐      สำนักปลัด  

 

 

 

 



 


