
 



 
ประกาศ เทศบาลตำบลแพด 

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ในรอบ๖เดือน(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๔) 
******************************************* 

    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ อปท.สภาท้องถ่ิน และผู้บริหารท้องถ่ิน เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๐(๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
    ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลตำบลแพด จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๔) มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลแพด ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลแพด 
    "แพดน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำชุมชนเข้มแข็ง สู่แหล่งเศรษฐกิจพอเพียง" 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลตำบลแพด 
    ๑.จัดให้มีการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน อุปโภคและบริโภคอย่างทั่วถึง 
    ๒.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    ๓.ส่งเสริมและเสริมสร้างชุมชนและสังคมให้มีความสงบเรียบร้อย 
    ๔.ส่งเสริมและเสริมสร้างการค้า การลงทุน และเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ 
    ๕.ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างยั่งยืน 
    ๖.พัฒนาการบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
    ๗.เสริมสร้างความรู้รักสามัคคีและเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลแพดได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    การพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนและการท่องเที่ยว 
    การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
    การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
    การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

 
ง. การวางแผน 
    เทศบาลตำบลแพด ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟัง
ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ต่อไป 
 
    เทศบาลตำบลแพด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 



ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

การพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1 50,000.00 1 50,000.00 2 150,000.00 2 150,000.00 2 150,000.00 

การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนและการท่องเที่ยว 1 40,000.00 1 50,000.00 1 80,000.00 1 80,000.00 1 80,000.00 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 42 16,570,432.00 42 14,521,032.00 40 17,306,032.00 40 17,306,032.00 40 17,306,032.00 

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 1 20,000.00 1 20,000.00 2 70,000.00 1 50,000.00 1 50,000.00 

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 48 44,035,885.00 70 51,160,085.00 116 79,284,177.52 136 88,522,377.00 136 88,522,377.00 

รวม 93 60,716,317.00 115 65,801,117.00 161 96,890,209.52 180 106,108,409.00 180 106,108,409.00 
 

    
 จ. การจัดทำงบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลตำบลแพด ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีพ.ศ.๒๕๖๔ในวันที่ ๙ เดือนกันยายน ๒๕๖๓ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 23 โครงการ งบประมาณ 9,201,000 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - - 

การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนและการท่องเที่ยว - - 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี - - 

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน - - 

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 23 9,201,000.00 

รวม 23 9,201,000.00 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลแพด มีดังนี้ 



  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. 

การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านแพด 

359,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อการคมนาคมสะดวกใน การ
สัญจรลดปัญหาฝุ่น ละออง 

ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๘.๐๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง ลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นผิว
จราจรไม่น้อย กว่า ๖๓๒.๐๐ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑ กรมการปกครอง 

2. 

การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านดอนกลาง 

91,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อการคมนาคมสะดวกใน การ
สัญจรลดปัญหาฝุ่น ละออง 

ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๘.๐๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง ลูกรังกว้างข้างละ ๐.๑๐ ม. หรือพื้นผิว
จราจรไม่น้อย กว่า ๑๗๔.๐๐ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑ กรมการปกครอง 

3. 

การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็กบ้านสามแยกพัฒนา หมู่ที่ 
๕ 

448,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อการคมนาคมสะดวกใน การ
สัญจรลดปัญหาฝุ่น ละออง 

ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง ลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นผิว
จราจรไม่น้อย กว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑ กรมการปกครอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จำนวน ๑ ป้าย 

4. 

การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็กบ้านฝาง หมู่ที่ ๖ 

499,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อการคมนาคมสะดวกใน การ
สัญจรลดปัญหาฝุ่น ละออง 

ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๒๓.๐๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง ลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นผิว
จราจรไม่น้อย กว่า ๘๙๒.๐๐ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑ กรมการปกครอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จำนวน ๑ ป้าย 

5. 

การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านแพด- หนองม่วง 
หมู่ที่ ๑๒ บ้านประชาสามัคคี 

498,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อการคมนาคมสะดวกใน การ
สัญจรลดปัญหาฝุ่น ละออง 

ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๘๑.๐๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง ลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นผิว
จราจรไม่น้อย กว่า ๙๐๕.๐๐ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑ กรมการปกครอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จำนวน ๑ ป้าย 

6. 

การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็กสายบ้านแพด - ท่างาม 
บ้านนานิยม หมู่ที่ ๑๔ 

499,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อการคมนาคมสะดวกใน การ
สัญจรลดปัญหาฝุ่น ละออง 

ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๕๓.๐๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง ลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นผิว
จราจรไม่น้อย กว่า ๙๑๘.๐๐ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑ กรมการปกครอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 

7. 

การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

จ้างเหมาลงรางระบายน้ำ 
ระบบแรงดึงรูปตัวยู บ้านตาด 
หมู่ที่ ๒ 

484,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อช่วยระบายน้ำและ ป้องกันน้ำ
ท่วมขังภายใน หมู่บ้าน 

รางระบายน้ำระบบแรงดึงรูป ตัวยู ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๕๘ ม. ยาว ๒๖๗ ม. พร้อมฝาปิด ตามแบบเทศบาลตำบล
แพด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย 

8. 

การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

จ้างเหมาลงรางระบายน้ำ 
ระบบแรงดึงรูปตัวยู บ้านดง
อีด่อย หมู่ที่ ๔ 

478,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อช่วยระบายน้ำและ ป้องกันน้ำ
ท่วมขังภายใน หมู่บ้าน 

รางระบายน้ำระบบแรงดึงรูป ตัวยู ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๕๘ ม. ยาว ๒๖๔ ม. พร้อมฝาปิด ตามแบบเทศบาลตำบล
แพด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย 

9. 

การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

จ้างเหมาลงรางระบายน้ำ 
ระบบแรงดึงรูปตัวยู บ้านโนน
สะอาด หมู่ที่ ๘ 

475,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อช่วยระบายน้ำและ ป้องกันน้ำ
ท่วมขังภายใน หมู่บ้าน 

รางระบายน้ำระบบแรงดึงรูปตัว ยู ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๖๐ x ๐.๕๘ ม. ยาว ๒๒๓ ม. พร้อมฝาปิด และ งานบ่อ
พัก ขนาด ๐.๘๐x ๐.๘๐ ม.พร้อมฝาปิด จำนวน ๑ บ่อ ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๔๕ x๐.๔๕ ม. ยาว ๕๖ ม. พร้อม
ฝาปิด ตามแบบเทศบาลตำบลแพด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย 



10. 

การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

จ้างเหมาลงรางระบายน้ำ 
ระบบแรงดึงรูปตัวยู บ้านวัง
ชมพู หมู่ที่ ๑๑ 

305,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อช่วยระบายน้ำและ ป้องกันน้ำ
ท่วมขังภายใน หมู่บ้าน 

รางระบายน้ำระบบแรงดึงรูป ตัวยู ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๕๘ ม. ยาว ๑๖๘ ม. พร้อมฝาปิด ตามแบบเทศบาลตำบล
แพด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย 

11. 

การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

จ้างเหมาลงรางระบายน้ำ 
ระบบแรงดึงรูปตัวยู บ้าน
พรสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓ 

499,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อช่วยระบายน้ำและ ป้องกันน้ำ
ท่วมขังภายใน หมู่บ้าน 

รางระบายน้ำระบบแรงดึงรูป ตัวยู ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๕๘ ม. ยาว ๒๖๗ ม. พร้อมฝาปิด และงานบ่อพัก ขนาด 
๐.๘๐ x ๐.๘๐ ม.พร้อมฝาปิด จำนวน ๓ บ่อ ตามแบบเทศบาลตำบลแพด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ 
ป้าย 

12. 

การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มัน่คง 

จ้างเหมาลงรางระบายน้ำ 
ระบบแรงดึงรูปตัวยู บ้านนา
นิยม หมู่ที่ ๑๔ 

280,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อช่วยระบายน้ำและ ป้องกันน้ำ
ท่วมขังภายใน หมู่บ้าน 

รางระบายน้ำระบบแรงดึงรูป ตัวยู ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๕๘ ม. ยาว ๑๕๔ ม. พร้อมฝาปิด ตามแบบเทศบาลตำบล
แพด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย 

13. 

การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

จ้างเหมาลงรางระบายน้ำ 
ระบบแรงดึงรูปตัวยู บ้านตาด
เหนือ หมู่ที่ ๑๗ 

479,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อช่วยระบายน้ำและ ป้องกันน้ำ
ท่วมขังภายใน หมู่บ้าน 

รางระบายน้ำระบบแรงดึงรูป ตัวยู ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๕๘ ม. ยาว ๒๕๗ ม. พร้อมฝาปิด และงานบ่อพัก ขนาด 
๐.๘๐ x ๐.๘๐ ม.พร้อมฝาปิด จำนวน ๓ บ่อ ตามแบบเทศบาลตำบลแพด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ 
ป้าย 

14. 

การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

ถมดินลูกรังปรับพื้นที่บริเวณ 
เทศบาลตำบลแพด 

500,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อให้มีพ้ืนที่ในการใช้สอย 
ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘,๔๙๙ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยแต่งเรียบ สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำ บล
แพด พร้อมป้ายประชา สัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย 

15. 

การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มัน่คง 

ก่อสร้างเมรุเผาศพ 1,460,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อปรับปรุงสถานที่ประ กอบพิธี
ฌาปนกิจของหมู่ บ้าน 

เมรุเผาศพ ขนาดกว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๙.๐๐ ม. สูง ๗.๗๐ ม. หลังคาไม้เนื้อแข็งมุงด้วยกระ เบื้อง สถานที่ก่อสร้าง 
ป่าช้าที่ สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๙, หมู่ที่ ๑๐, หมู่ที่ ๑๕ พิกัดที่ E ๓๗๒๕๑๗ N ๑๙๖๖๑๕๘ ตามแบบมาตรฐาน
กรมการปก ปกครองกระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ ท.๗ - ๐๑ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย 

16. 

การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

ก่อสร้างรั้วคอนกรีต ป้าย 
คอนกรีตและประตูสแตนเลส 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลแพด 

224,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

-เพื่อความปลอดภัยให้แก่นัก เรียน
และทรัพย์สินของทาง ราชการ -
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้รู้ถึง ที่ต้ังของ
โรงเรียน 

ปริมาณงานรั้วคอนกรีต ขนาดสูง ๑.๗๕ ม. ยาว ๔๗.๐๐ ม. ป้าย คอนกรีต ขนาดกว้าง ๙.๕๐ ม. สูง ๒.๔๖ ม. ผนัง
ด้านหน้าบุด้วย หินแกรนิตตัวหนังสือสีทอง งาน ประตูสแตนเลส ประตูบานเลื่อน คู่ ขนาดสูง ๑.๕๖ ม. ยาว ๗.๑๖ 
ม. สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาล เทศบาลแพด พิกัดที่ E ๓๗๕๘๙๘ N ๑๙๖๖๑๑๕ ตามแบบเทศบาล ตำบล
แพด พร้อมป้ายประชาสัม พันธ์ จำนวน ๑ ป้าย 

17. 

การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

ก่อสร้างเสาธงและลานคอน 
กรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนอนุ 
บาลแพด 

241,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อแสดงออกถึงความรัก ชาติและ
บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ สถานที่
ราชการ 

ปริมาณงานเสาธง ขนาดกว้าง ๕.๗๐ ม. ยาว ๕.๗๐ ม. สูง ๙.๔๐ ม. พร้อมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๒๗๖.๑๔ ตร.ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาล เทศบาลแพด พิกัดที่ E ๓๗๕๘๗๓ 
N ๑๙๖๖๑๓๕ ตามแบบเทศบาล ตำบลแพด พร้อมป้ายประชาสัม พันธ์ จำนวน ๑ ป้าย 

18. 

การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม
เหล็ก, รางระบายน้ำและวาง 
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลแพด 

307,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อการคมนาคมสะดวกใน การ
สัญจรลดปัญหาฝุ่น ละออง 

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร 
พร้อมท่อ คสล.มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๐ ท่อน และ รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด ๐.๒๐ x ๐.๒๐ ม. ยาว ยาว ๕๓.๖๐ ม. สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลแพด 



19. 

การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

ขุดลอกหนองเต่า บ้านกุดจาน 
หมู่ที่ ๗ 

374,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อบำรุงรักษาแหล่งน้ำ 
ปากบ่อกว้าง ๘๐.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๓๐ ม. หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๐๕๑.๗๙ 
ลูกบาศก์เมตร สถาน ที่ก่อสร้างบ้านกุดจาน หมู่ที่ ๗ พิ กัดที่ E ๓๗๗๖๒๔ N ๑๙๖๙๓๖๘ ตามแบบเทศบาลตำบล
แพด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รจำนวน ๑ ป้าย 

20. 

การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

ปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้าน
ดอนกลาง หมู่ที่ ๓ 

401,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในหมู่ บ้าน 

ช่วงที่ ๑ เทคอนกรีตทางข้ามรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ x ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ จุด 
และฝารางระบายน้ำเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๙๖ เมตร ยาว รวม ๖๔.๒๐ เมตร ช่วงที่ ๒ รางระบายน้ำระบบแรงดึงรูป
ตัว ยู ขนาดกว้าง ๐.๖๐ x ๐.๕๘ ม. ยาว ๖๙ ม. พร้อมฝาปิด ตามแบบเทศบาลแพด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์
จำนวน ๑ ป้าย 

21. 

การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร 
บ้านดงบัง หมู่ที่ ๙ 

184,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนดิน
สำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๒๓.๐๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง ลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นผิว
จราจรไม่น้อย กว่า ๘๙๒.๐๐ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑ กรมการปกครอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
โครงการ จำนวน ๑ ป้าย 

22. 

การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านฝาง 

90,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อการคมนาคมสะดวกในการ
สัญจรลดปัญหาฝุ่นละออง 

ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๘.๐๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นผิวจราจรไม่
น้อย กว่า ๑๗๔.๐๐ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑ กรมการปกครอง 

23. 

การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านแพด 

26,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อการคมนาคมสะดวกใน การ
สัญจรลดปัญหาฝุ่น ละออง 

ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒.๐๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง ลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นผิว
จราจรไม่น้อย กว่า ๔๘.๐๐ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑ กรมการปกครอง 

 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลตำบลแพด มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 22 โครงการ จำนวนเงิน 7,741,000 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 7 โครงการ จำนวนเงิน 2,004,000 ล้าน
บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     

การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนและการท่องเที่ยว     

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี     

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน     

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 22 7,696,000.00 7 2,004,000.00 

รวม 22 7,696,000.00 7 2,004,000.00 

   



  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลแพด ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ
ความม่ันคง 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านแพด หมู่ที่ 1 

359,000.00 359,000.00 0.00 0.00 

2. 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ
ความม่ันคง 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 3 

91,000.00 91,000.00 0.00 0.00 

3. 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ
ความม่ันคง 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสามแยกพัฒนา หมู่ที่ 5 

448,000.00 448,000.00 0.00 0.00 

4. 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ
ความม่ันคง 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านฝาง หมู่ที่ 6 

499,000.00 498,000.00 0.00 1,000.00 

5. 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ
ความม่ันคง 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านแพด -หนองม่วง บ้าน
ประชาสามัคคี หมู่ที่ 12 

498,000.00 497,000.00 0.00 1,000.00 

6. 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ
ความม่ันคง 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายแพด - ท่างาม บ้านนานิยม 
หมู่ที่ 14 

499,000.00 498,000.00 498,000.00 1,000.00 

7. 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ
ความม่ันคง 

โครงการจ้างเหมาลงรางระบายน้ำ
ระบบแรงดึงรูปตัวยู บ้านตาด หมู่ที่ 2 

484,000.00 482,000.00 482,000.00 2,000.00 

8. 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ
ความม่ันคง 

โครงการจ้างเหมาลงรางระบายน้ำ
ระบบแรงดึงรูปตัวยู บ้านดงอีด่อย หมู่
ที่ 4 

478,000.00 476,000.00 0.00 2,000.00 

9. 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ
ความม่ันคง 

โครงการจ้างเหมาลงรางระบายน้ำ
ระบบแรงดึงรูปตัวยู บ้านโนนสะอาด 
หมู่ที่ 8 

475,000.00 473,000.00 0.00 2,000.00 

10. 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ
ความม่ันคง 

โครงการจ้างเหมาลงรางระบายน้ำ
ระบบแรงดึงรูปตัวยู บ้านวังชมพู หมู่ที่ 
11 

305,000.00 303,000.00 0.00 2,000.00 

11. 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ
ความม่ันคง 

โครงการจ้างเหมาลงรางระบายน้ำ
ระบบแรงดึงรูปตัวยู บ้านพรสวรรค์ 
หมู่ที่ 13 

499,000.00 497,000.00 0.00 2,000.00 

12. 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ
ความม่ันคง 

โครงการจ้างเหมาลงรางระบายน้ำ
ระบบแรงดึงรูปตัวยู บ้านนานิยม หมู่ที่ 
14 

280,000.00 278,000.00 0.00 2,000.00 

13. 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ
ความม่ันคง 

โครงการจ้างเหมาลงรางระบายน้ำ
ระบบแรงดึงรูปตัวยู บ้านตาดเหนือ 
หมู่ที่ 17 

479,000.00 477,000.00 0.00 2,000.00 



14. 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ
ความม่ันคง 

โครงการถมดินลูกรังปรับพื้นที่บริเวณ
เทศบาลตำบลแพด 

500,000.00 498,000.00 498,000.00 2,000.00 

15. 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ
ความม่ันคง 

โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต ป้าย
คอนกรีต และประตูแสตนเลสโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลแพด 

224,000.00 220,000.00 0.00 4,000.00 

16. 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ
ความม่ันคง 

โครงการก่อสร้างเสาธง และลาน
คอนกรีตโรงเรียนอนุบาลเทศบาลแพด 

241,000.00 232,000.00 232,000.00 9,000.00 

17. 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ
ความม่ันคง 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รางระบายน้ำและวางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลแพด 

307,000.00 304,000.00 0.00 3,000.00 

18. 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ
ความม่ันคง 

โครงการขุดลอกหนองเต่า หมู่ที่ 7 374,000.00 373,000.00 0.00 1,000.00 

19. 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ
ความม่ันคง 

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงรางระบาย
น้ำ บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 3 

401,000.00 398,000.00 0.00 3,000.00 

20. 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ
ความม่ันคง 

โครงการก่อสร้างถนนสู่แหล่ง
เกษตรกรรมบ้านดงบัง หมู่ที่ 9 

184,000.00 183,000.00 183,000.00 1,000.00 

21. 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ
ความม่ันคง 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านฝาง หมู่ที่ 6 

90,000.00 85,500.00 85,500.00 4,500.00 

22. 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ
ความม่ันคง 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านแพด หมู่ที่ 1 

26,000.00 25,500.00 25,500.00 500.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการดำเนินงานปี พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๔) 
เทศบาลตำบลแพด คำตากล้า จ.สกลนคร 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2 150,000.00 - -     

2.การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนและการท่องเที่ยว 1 80,000.00 - -     

3.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 40 17,306,032.00 - -     

4.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 1 50,000.00 - -     

5.การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 136 88,522,377.00 23 9,201,000.00 22 7,696,000.00 7 2,004,000.00 

รวม 180 106,108,409.00 23 9,201,000.00 22 7,696,000.00 7 2,004,000.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

ช่ือ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายไพฑูรย์ ศรีบัวลา นายกเทศมนตรีตำบลแพด 040090426 0936205812 - 

นายนที วรรณสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลแพด 042090426 0898629739 - 

นายดนัย แก้วทน รองนายกเทศมนตรีตำบลแพด 042090426 0878598525 - 

นายทรงยศ ศรีสุราช สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแพด 042090426 0833262477 - 

นายบุญชะนะ เทพรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแพด 042090426 0879541580 - 

นายอิทธิพล แสงสีบับ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแพด 042090426 0862330506 - 

นายพูลสมัย จำปาศิลป์ ผุ้ทรงคุณวุฒิ 042090426 0982283169 - 

นายประมวล ใจแน่น ผู้ทรงคุณวุฒิ 042090426 0611492763 - 

นายสุทิน คำตา ผู้ทรงคุณวุฒิ 042090426 0833369954 - 

นางดวงนภา ศรีหาพงษ์ ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านแพด 042090426 - - 

นางหวานใจ พรมกาวงศ์ ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านนานิยม 042090426 - - 

นายปัญญา พันธ์เสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดจาน 042090426 0890301472 - 

นายสายัณ เประยะโพธิ์เดช ผู้แทนประชาคม 042090426 0878648599 - 

นายมานพ สุขเกษม ผู้แทนประชาคม 042090426 0646192650 - 

นายแย้ม สะแสงสาร ผู้แทนประชาคม 042090426 0828577030 - 

นายเสกสรรค์ โกษากุล ปลัดเทศบาลตำบลแพด 042090426 0981712471 - 

นางพัชรียา อินทร์งาม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลแพด 042090426 - - 

 



 
 
  
  2. คณะกรรมการ ติดตามแผน 

ช่ือ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายวิไลวัล วงค์แดง ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล 042090426 0810567055 - 

นายอวยชัย ศรีสวัสด์ิ ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล 042090426 0822686151 - 

นางกลมศิลป์ แก้วนา ผุู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล 042090426 0952192455 - 

นางสุมาลี บูรณกิติ ผู้แทนประชาคม 042090426 - - 

นายสำราญ แก้วกันยา ครูโรงเรียนบ้านตาด 042090426 - - 

นายเรืองเดช เทอำรุง ครูโรงเรียนแพดพิทยารัตน์ 042090426 - - 

นายเสกสรรค์ โกษากุล ปลัดเทศบาลตำบลแพด 042090426 0981712471 - 

นางเบญจมาศ ปางละออ ผู้อำนวยการกองคลัง 042090425 0830266310 - 

นายจันทา อุดมะชะ ผู้ทรงคุณวุฒิ 042090426 - - 

นายทองจันทร์ อินทะสร้อย ผู้ทรงคุณวุฒิ 042090426 - - 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    
 

 

 


