
 
ประกาศ เทศบาลตำบลแพด 

เร่ือง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
******************************************* 

    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาทอ้งถิ่น และผูบ้ริหารทอ้งถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย 
    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิน่เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกวา่สามสิบวัน โดยอยา่งน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
    ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลแพด จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการ
ดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลแพด ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลแพด 
    "แพดนา่อยู ่เชิดชูคุณธรรม นำชุมชนเข้มแข็ง สู่แหล่งเศรษฐกิจพอเพียง" 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลตำบลแพด 
    ๑.จัดให้มีการบำรุงรักษาโครงสร้างพืน้ฐาน อุปโภคและบริโภคอยา่งทั่วถึง 
    ๒.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    ๓.ส่งเสริมและเสริมสร้างชุมชนและสังคมให้มีความสงบเรียบร้อย 
    ๔.ส่งเสริมและเสริมสร้างการค้า การลงทุน และเกษตรกรรมอยา่งเป็นระบบ 
    ๕.ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รบัการอนุรักษแ์ละฟื้นฟูอยา่งยั่งยืน 
    ๖.พัฒนาการบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างทัว่ถึง 
    ๗.เสริมสร้างความรู้รักสามัคคีและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
 
 
 
  



ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลแพดได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 
    การพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
    การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนและการท่องเท่ียว 
 
    การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
    การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 
    การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ง. การวางแผน 
    เทศบาลตำบลแพด ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การ
ประชุมกรรมการชุมชน เพือ่รับฟังปัญหาและความตอ้งการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพือ่พัฒนาพื้นที่ ทีบ่รรจุไว้ในแผนพัฒนาทอ้งถิ่น ต่อไป 
    เทศบาลตำบลแพด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

การพัฒนาการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1 50,000.00 1 50,000.00 2 150,000.00 2 150,000.00 2 150,000.00 

การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนและการท่องเท่ียว 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 

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 

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

การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 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. การจดัทำงบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลตำบลแพด ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 44 โครงการ งบประมาณ 3,727,000 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 



ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ

การพัฒนาการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - - 

การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนและการท่องเท่ียว 1 80,000.00 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 12 390,000.00 

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยัง่ยืน 1 0.00 

การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 30 3,257,000.00 

รวม 44 3,727,000.00 
 

    รายละเอยีดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลแพด มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

1. 
การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า 
และการลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

วันสำคัญทางศาสนา 80,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพื่อจัดงานวันสำคัญทางศาสนาตา่งๆ
เช่นงานวันมาฆะบูชา,วันวิสาขะบูชา
,วันเข้าพรรษา ,วันออกพรรษา 

ประชาชนหมู่1-17 

2. 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 

รณรงค์การจัดการขยะ
โดยหลัก ๓R 

0.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้มีการคัก
แยกขยะตั้งแต่ครัวเรือนเพื่อเป็นการ
ลดปริมาณขยะที่ต้องการนำไปกำจัด
ยังบ่อกำจัดขยะสร้างความตระหนกั
การรักษาและหว่งแหนสิ่งแวดล้อม 

ประชาชน หมู่๑- ๑๗ ในเขตตำบลแพด 

3. 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 

รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ
ในชุมชน 

0.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รู้จักวธิีป้องกันโรคติดต่อที่
อาจเกิดในชุมชนรู้จักวิธีปฏิบัติตัวเมื่อ
เกิดการระบาดของโรคเช่นไข้หวัดใหญ่ 
โรคท้องร่วงอย่างรุนแรง 

ประชาชน หมู่๑- ๑๗ ในเขตตำบลแพด 



4. 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 

รณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

65,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในหมาและแมวเพือ่ให้ความรู้
เกี่ยวกบัโรคพิษสุนัขบา้แกป่ระชาชน 

ประชาชน และฉีดวัคซีนแก่สุนัขและแมว หมู่ที ่๑- ๑๗ ในเขตตำบลแพด 

5. 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 

อบรมป้องกันการจมน้ำ
โดยหลัก ตะโกนโยนยื่น 

0.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่ออบรมให้ความรู้แก่เด็กผู้ปกครอง
และครูได้เรียนรู้วิธีป้องกันการจมน้ำ
และช่วยชวีิตคนจมน้ำได้อย่างถูกวิธี
และปลอดภยัทั้งคนช่วยและผู้ประสบ
เหตุ 

เด็ก เยาวชน ผู้ปกครองและครู หมู่ที ่๑- ๑๗ ในเขตตำบลแพด 

6. 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 

อบรมประชาชนตำบล
เราไม่กินปลาดิบ 

0.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจัดโครงการอบรมประชาชนตำบล
เราไม่กินปลาดิบให้ประชาชนผู้สนใจ 

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแพด ๑๗ หมู่บ้าน 

7. 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 

รณรงค์คุมกำเนิดสุนัข
และแมว 

0.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

- เพื่อรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในหมาและแมวเพือ่ให้ความรู้
เกี่ยวกบัโรคพิษสุนัขบา้แกป่ระชาชน 

ประชาชน และฉีดวัคซีนแก่สุนัขและแมว หมู่ที ่๑- ๑๗ ในเขตตำบลแพด 

8. 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 

อบรมและรณรงค์
หมู่บ้านสะอาดหน้าบ้าน
น่ามอง 

0.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจัดโครงการอบรมและรณรงค์
หมู่บ้านสะอาดหน้าบ้านน่ามอง 

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแพด ๑๗ หมู่บ้าน 

9. 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 

อบรมสร้างภูมิคุ้มกัน
ปัญหายาเสพติดในเด็ก
และเยาวชน 

0.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจัดโครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกัน
ปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน 

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแพด ๑๗ หมู่บ้าน 

10. 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 

ฝึกอบรมให้ความรู้
ผู้ปกครอง 

15,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพื่อให้ความรู้กับผู้ปกครองในการเลี้ยง
ดูเด็ก 

ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง้ ๕ ศูนย์ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล
แพด จำนวน ๑ แห่ง 

11. 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 

วันเด็กแห่งชาต ิ 45,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออกและ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๕ ศูนย์ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแพด 
จำนวน ๑ แห่ง 



12. 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 

แข่งขันกีฬาเด็ก 30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายใหก้ับ
เด็ก 

- เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๕ ศูนย์ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลแพด ๑ โรง 

13. 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 

จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็ก
ยากจนและด้อยโอกาส
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
แพด 

235,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพื่อรับ ส่งเด็กยากจนและด้อยโอกาส
ในเขตเทศบาลตำบลแพด 

เด็กยากจนและด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบลแพด 

14. 

การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
อย่างสมดุลและยั่งยืน 

อบรมและรณรงค์ปลูก
ไม้เศรษฐกิจ 

0.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข
, กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สำนัก
สาธารณสุข 

เพื่อจัดอบรมและรณรงค์ปลูกไม้
เศรษฐกิจ 

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแพด17หมู่บ้าน 

15. 
การบริหารกจิการบ้านเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

วันรัฐพิธ ี 30,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม วันที่ ๑๒ 
สิงหาคม วันที่ ๒๓ ตุลาคม และวันที่ 
๕ ธันวาคม ของทุกป ี

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ประชาชน 

16. 
การบริหารกจิการบ้านเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
ในเขตตำบลแพด 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

-เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ในทุกครัวเรือนใน
เขตตำบลแพด -เพือ่เพิ่มผลผลิตใน
การเกษตร -เพือ่ให้การคมนาคมมี
ความสะดวกและปลอดอภยั 

พื้นที่ในเขตตำบลแพด 

17. 
การบริหารกจิการบ้านเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บา้น
แพด 

148,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

เพื่อการคมนาคมสะดวกในการสัญจร
และลดปัญหาฝุ่นละออง 

พื้นที่ หมู่ที่ ๑ บ้านแพด 



18. 
การบริหารกจิการบ้านเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

จ้างเหมาลงรางระบาย
น้ำระบบแรงดึงรูปตัวยู 
หมู่ที่ ๒ บา้นตาด 

134,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

เพื่อช่วยระบายนำ้และป้องกันน้ำทว่ม
ขังภายในหมู่บา้น 

ปรับปรุงเป็นรางระบายน้ำระบบแรงดึง ขนาดกวา้ง ๐.๖๐ x ๐.๕๘ เมตร ยาว 
๗๓.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิด โดยเร่ิมต้นจากที่ดินนางสายทอง เงินลุนปา พกิัดที่ E 
๓๗๖๐๙๑ N ๑๙๖๔๔๙๔ สิ้นสุดที่หนา้บ้านนายพิทักษ ์วงษ์ประชา พกิัดที่ E 
๓๗๖๑๗๘ N ๑๙๖๔๓๙๔ ตามแบบเทศบาลตำบลแพด พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์
โครงการ จำนวน ๑ ป้าย 

19. 
การบริหารกจิการบ้านเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

จ้างเหมาลงรางระบาย
น้ำระบบแรงดึงรูปตัวยู 
หมู่ที่ ๑๔ บา้นนานยิม 

200,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

เพื่อช่วยระบายนำ้และป้องกันน้ำทว่ม
ขังภายในหมู่บา้น 

สภาพเดิมเป็นร่องดินขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๒๐ เมตร ต้องการปรับปรุงเป็น
รางระบายน้ำระบบแรงดึง ขนาดกว้าง ๐.๖๐ x ๐.๕๘ เมตร ยาว ๑๐๙.๐๐ เมตร
พร้อมฝาปิด โดยเร่ิมต้นจากหน้าบา้นนางนวลมณี ดวงสา พิกัดที ่E ๓๗๖๔๒๔ N 
๑๙๖๘๙๓๑ สิ้นสุด พกิัดที ่E ๓๗๖๕๒๔ N ๑๙๖๘๘๗๙ ตามแบบเทศบาลตำบล
แพด พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย 

20. 
การบริหารกจิการบ้านเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

จ้างเหมาลงรางระบาย
น้ำระบบแรงดึงรูปตัวยู 
หมู่ที่ ๓ บา้นดอนกลาง 

171,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

เพื่อช่วยระบายนำ้และป้องกันน้ำทว่ม
ขังภายในหมู่บา้น 

ปรับปรุงเป็นรางระบายน้ำระบบแรงดึง ขนาดกวา้ง ๐.๖๐ x ๐.๕๘ เมตร ยาว 
๘๔.๐๐ เมตรพร้อมฝาปิด บอ่พักขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ ม.พร้อมฝาปิด จำนวน ๓ บ่อ 
และ ท่อ คสล. มอกชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน โดยเร่ิมต้น
จากหนา้บ้านนายมณีวรรณ โพธิ์ศรี พกิดัที่ E ๓๗๕๙๐๒ N ๑๙๖๔๗๑๕ สิ้นสุดที่
หน้าวัดจูมศรี พิกัดที่ E ๓๗๕๘๑๖ N ๑๙๖๔๗๕๔ ตามแบบเทศบาลตำบลแพด 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย 

21. 
การบริหารกจิการบ้านเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

จ้างเหมาลงรางระบาย
น้ำระบบแรงดึงรูปตัวยู 
หมู่ที่ ๘ บา้นโนนสะอาด 

153,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

เพื่อช่วยระบายนำ้และป้องกันน้ำทว่ม
ขังภายในหมู่บา้น 

พื้นที่ หมู่ที่ ๘ บ้านโนนสะอาด 

22. 
การบริหารกจิการบ้านเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

จ้างเหมาลงรางระบาย
น้ำระบบแรงดึงรูปตัวยู 
หมู่ที่ ๙ บา้นดงบัง 

163,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

เพื่อช่วยระบายนำ้และป้องกันน้ำทว่ม
ขังภายในหมู่บา้น 

ปรับปรุงเป็นรางระบายน้ำระบบแรงดึง ขนาดกวา้ง ๐.๖๐ x ๐.๕๘ เมตร ยาว 
๘๙.๐๐ เมตรพร้อมฝาปิด โดยเร่ิมต้นจากหน้าบา้นนายคำสี สารโพคา พกิัดที่ E 
๓๗๒๕๓๔ N ๑๙๖๖๗๐๓ สิ้นสุดที่หนา้บ้านนายรัตนา บับพาน พิกัดที่ E ๓๗๒๔๕๙ 
N ๑๙๖๖๗๔๘ ตามแบบเทศบาลตำบลแพด พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการ 
จำนวน ๑ ปา้ย 

23. 
การบริหารกจิการบ้านเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

จ้างเหมาลงรางระบาย
น้ำระบบแรงดึงรูปตัวยู 
หมู่ที่ ๑๐ บา้นโนนไทร
ทอง 

150,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

เพื่อช่วยระบายนำ้และป้องกันน้ำทว่ม
ขังภายในหมู่บา้น 

ปรับปรุงเป็นรางระบายน้ำระบบแรงดึง ขนาดกวา้ง ๐.๖๐ x ๐.๕๘ เมตร ยาว 
๘๐.๐๐ เมตรพร้อมฝาปิด โดย ชว่งที่ ๑ รางระบายนำ้ระ บบแรงดึง ขนาดกว้าง 
๐.๖๐ x ๐.๕๘ เมตร ยาว ๔๔.๕๐ เมตรพร้อมฝาปิด และบ่อพกัขนาด ๐.๘๐ x 
๐.๘๐ ม.พร้อมฝาปิด จำนวน ๑ บ่อ โดยเร่ิมต้นจากหนา้บ้านนางสายัน เหลา่มะรึ 
พิกัดที่ E ๓๗๓๒๑๕ N ๑๙๖๗๓๐๓ สิ้นสุดพิกัดที่ E ๓๗๓๒๔๒ N ๑๙๖๗๓๓๓ ช่วง



ที่ ๒ รางระบายน้ำระบบแรงดึง ขนาดกว้าง ๐.๖๐ x ๐.๕๘ เมตร ยาว ๓๕.๕๐ เมตร 
โดยเร่ิมต้น พิกัดที่ E ๓๗๓๒๔๐ N ๑๙๖๗๓๘๘ สิ้นสุดพิกัดที ่E ๓๗๓๒๑๓ N 
๑๙๖๗๓๕๙ 

24. 
การบริหารกจิการบ้านเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

จ้างเหมาลงรางระบาย
น้ำระบบแรงดึงรูปตัวยู 
หมู่ที่ ๑๒ บา้นประชา
สามัคคี 

164,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพื่อช่วยระบายนำ้และป้องกันน้ำทว่ม
ขังภายในหมู่บา้น 

ปรับปรุงเป็นรางระบายน้ำระบบแรงดึง ขนาดกวา้ง ๐.๖๐ x ๐.๕๘ เมตร ยาว 
๘๐.๕๐ เมตรพร้อมฝาปิด บอ่พักขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ ม.พร้อมฝาปิด จำนวน ๒ บ่อ 
และ ท่อ คสล. มอกชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน โดยเร่ิมต้น
จากหนา้บ้านนายสวัสดิ์ บวัชาญ พิกัดที ่E ๓๗๗๔๘ N ๑๙๖๔๐๖๗ สิ้นสุดที่หนา้
บ้านนางบัวสาย ศรีผิวปรารถ พกิัดที่ E ๓๗๔๖๖๒ N ๑๙๖๔๐๘๘ ตามแบบเทศบาล
ตำบลแพด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย 

25. 
การบริหารกจิการบ้านเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

จ้างเหมาลงรางระบาย
น้ำระบบแรงดึงรูปตัวยู 
หมู่ที่ ๑๓ บา้นพรสวรรค์ 

146,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

เพื่อช่วยระบายนำ้และป้องกันน้ำทว่ม
ขังภายในหมู่บา้น 

ปรับปรุงเป็นรางระบายน้ำระบบแรงดึง ขนาดกวา้ง ๐.๖๐ x ๐.๕๘ เมตร ยาว 
๗๖.๐๐ เมตรพร้อมฝาปิด และบ่อพกัขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ ม.พร้อมฝาปิด จำนวน ๒ 
บ่อ โดยเร่ิมต้นจากหนา้บ้าน นายยาน ศรีสุราช พิกัดที่ E ๓๗๖๖๕๒ N ๑๙๖๔๖๔๑ 
สิ้นสุดที่หน้าบ้านนายอุเทน รัตสุ พิกัดที ่E ๓๗๖๗๒๗ N ๑๙๖๔๖๓๓ ตามแบบ
เทศบาลตำบลแพด พรอ้มป้ายประชาสมัพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ปา้ย 

26. 
การบริหารกจิการบ้านเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

จ้างเหมาลงรางระบาย
น้ำระบบแรงดึงรูปตัวยู 
หมู่ที่ ๑๕ บา้นดงบังใต้ 

170,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

เพื่อช่วยระบายนำ้และป้องกันน้ำทว่ม
ขังภายในหมู่บา้น 

พื้นที่ หมู่ที่ ๑๕ บา้นดงบังใต้ 

27. 
การบริหารกจิการบ้านเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

จ้างเหมาลงรางระบาย
น้ำระบบแรงดึงรูปตัวยู 
หมู่ที่ ๑๗ บา้นตาดเหนือ 

150,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

เพื่อช่วยระบายนำ้และป้องกันน้ำทว่ม
ขังภายในหมู่บา้น 

พื้นที่ หมู่ที่ ๑๗ บา้นตาดเหนือ 

28. 
การบริหารกจิการบ้านเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านฝาง-
บ้านตาด หมู่ที ่๖ 

313,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

เพื่อการคมนาคมสะดวกในการสัญจร
และลดปัญหาฝุ่นละออง 

สภาพเดิมเป็นถนนลูกรังต้องการปรับปรุงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง
ละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๕.๐๐ ตารางเมตร โดยเร่ิมต้น
จาก พิกัดที่ E ๓๗๗๐๐๖ N ๑๙๖๕๖๐๒ สิ้นสุด พิกัดที ่E ๓๗๖๙๕๗ N ๑๙๖๕๕๒๗ 
ตามแบบเทศบาลตำบลแพด พรอ้มป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ จำนวน ๑ ป้าย 

29. 
การบริหารกจิการบ้านเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

ก่อสร้างโรงน้ำดื่ม หมู่ที่ 
๑๖ บ้านโนนคะนึง 

300,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 

เพื่อสร้างโรงน้ำดื่ม หมู่ที่ ๑๖ บ้านโนน
คะนึง 

พื้นที่ หมู่ที่ ๑๖ บา้นโนนคะนึง 



กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

30. 
การบริหารกจิการบ้านเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

ปราชญ์ชาวบ้านสู่คลัง
ปัญญาท้องถิ่น 

20,000.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง, 
สำนักคลัง 

- เพื่อรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
และปราชญ์ชาวบ้านดา้นต่างๆไว้ใน
รูปแบบเอกสารคู่มือซึ่งที่อาจเลือน
หายไปจากชุมชนท้องถิ่นหากไม่มีการ
รวบรวม 

ผู้สูงอายุ ปราชญ์ชาวบ้าน หมู่ที่ ๑-๑๗ ในเขตตำบลแพด 

31. 
การบริหารกจิการบ้านเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 

0.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมในเรื่องการสร้างคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อสร้างครอบครัวที่เข้มแข็ง
ต่อไป 

ผู้นำชุมชน อสม.และหวัหนา้ครอบครัว หมู่ที่ ๑-๑๗ ในเขตตำบลแพด 

32. 
การบริหารกจิการบ้านเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

เสริมสร้างค่านิยม ความ
ซ้ือสัตย์สุจริตและ
ปลูกฝังทัศนคติ
วัฒนธรรมที่ดีในการ
ต่อต้านการทุจริต 

0.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเสริมสร้างค่านิยม ความซ้ือสัตย์
สุจริตและปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่
ดีในการต่อต้านการทุจริต 

ประชาชน หมู่ที ่๑-๑๗ ในเขตตำบลแพด 

33. 
การบริหารกจิการบ้านเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

อบรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอาย ุ

0.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาชมรมผู้สูงอาย ุ ผู้สูงอายุในเขตตำบลแพด 

34. 
การบริหารกจิการบ้านเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

เสริมสร้างคุณค่าภูมิ
ปัญญาผู้สูงวัย 

30,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงวยั ผู้สูงวัยในเขตตำบลแพด 

35. 
การบริหารกจิการบ้านเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

เฝ้าระวังอุบัติภยัในช่วง
เทศกาลปีใหม่/
สงกรานต์ 

10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเฝ้าระวังอุบัติภยัทางเทศกาลปี
ใหม่/สงกรานต์ 

ตั้งจุดตรวจ ๑ จุด บริเวณ หา้แยกบ้านแพด 

36. 
การบริหารกจิการบ้านเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

ดำเดินงานตามหลักธรร
มาภิบาล 

10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

ประชาชน หมู่ท ี๑-๑๗ 



37. 
การบริหารกจิการบ้านเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษีและรายได้
ของเทศบาล 

30,000.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง, 
สำนักคลัง 

เพื่อจัดทำแผนทีภ่าษีของตำบลแพด พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลแพด 

38. 
การบริหารกจิการบ้านเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

จัดทำประชาคม 0.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาของชุมชน 

ประชาชน หมู่ที ่๑-๑๗ 

39. 
การบริหารกจิการบ้านเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

ส่งเสริมการจัดทำแผน
ชุมชน 

0.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนการมีส่วนรว่มของ
ประชาชน 

ประชาชน หมู่ที ่๑-๑๗ 

40. 
การบริหารกจิการบ้านเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

สนับสนุนการดำเนินงาน
ของสภาเด็กและเยาวชน 

30,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานหรือ
กิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน
ตำบลแพด 

กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนตำบลแพด ๑ กลุ่ม 

41. 
การบริหารกจิการบ้านเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

จ้างเหมารางระบายน้ำ
ระบบแรงดึงรูปตัวยู หมู่
ที่ ๔ บ้านดงอีด่อย 

190,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

เพื่อช่วยระบายนำ้และป้องกันน้ำทว่ม
ขังภายในหมู่บา้น 

จ้างเหมาลงรางระบายนำ้ระบบแรงดึงรูปตัวยู หมู่ที่ ๔ บ้านดงอีด่อย สภาพเดิมเป็น
ร่องดินขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๒๐ เมตร ต้องการปรับปรุงเป็นรางระบายน้ำ
ระบบแรงดึง ขนาดกวา้ง ๐.๖๐X๐.๕๘ เมตร ยาว ๑๐๔ เมตรพร้อมฝาปิด โดย
เร่ิมต้นจากหน้าบา้นนางดารา วงศ์แดง พิกัดที่ E ๓๗๕๕๖๖ N ๑๙๖๑๗๓๑ สิ้นสุดที่
หน้าวัดออ้มแกว้ พิกัดที่ E ๓๗๕๖๕๐ N ๑๙๖๑๖๖๖ ตามแบบเทศบาลตำบลแพด 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๐,๐๐๐ 
บาท 

42. 
การบริหารกจิการบ้านเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

จ้างเหมาลงรางระบาย
น้ำระบบแรงดึงรูปตัวยู 
หมู่ที่ ๗ บา้นกุดจาน 

196,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

เพื่อช่วยระบายนำ้และป้องกันน้ำทว่ม
ขังภายในหมู่บา้น 

จ้างเหมาลงรางระบายนำ้ระบบแรงดึงรูปตัวยู หมู่ ๗ บ้านกุดจาน สภาพเดิมเป็นร่อง
ดินขนาดกวา้ง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๒๐ เมตร ต้องการปรับปรุงเป็นรางระบายนำ้
ระบบแรงดึง ขนาดกวา้ง ขนาดกวา้ง ๐.๖๐ x ๐.๕๘ เมตร ยาว ๑๐๕.๕๐ เมตร 
พร้อมฝาปิด บอ่พักขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ ม.พร้อมฝาปิด จำนวน ๑ บ่อ โดยเร่ิมต้น
จากหนา้บ้านนางสมหวัง โอระนันท์ พกิดัที่ E ๓๗๖๗๙๐ N ๑๙๖๙๐๑๓ สิ้นสุดที่
หน้าบ้านนางนันธิดา ฝา่ยสอน พกิัดที่ E ๓๗๖๖๘๒ N ๑๙๖๙๐๑๗ ตามแบบ
เทศบาลตำบลแพด พรอ้มป้ายประชาสมัพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ปา้ย รวมเปน็เงิน
ทั้งสิ้น ๑๙๖,๐๐๐ บาท 

43. 
การบริหารกจิการบ้านเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

จ้างเหมาลงรางระบาย
น้ำระบบแรงดึงรูปตัวยู 
หมู่ที่ ๑๑ บา้นวังชมพ ู

239,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 

เพื่อช่วยระบายนำ้และป้องกันน้ำทว่ม
ขังภายในหมู่บา้น 

จ้างเหมาลงรางระบายนำ้ระบบแรงดึงรูปตัวยู หมู่ ๑๑ บ้านวังชมพู ชว่งที่ ๑ กวา้ง 
๐.๔๕ x ๐.๔๕ ม. ยาว ๙๘ ม. พร้อมฝาปิด บ่อพกัขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ ม.พร้อมฝา
ปิดจำนวน ๑ บอ่ เร่ิมต้นจาก พกิัดที่ E ๓๗๖๔๘๔๔ N ๑๙๖๔๗๑๗ สิ้นสุดที ่พกิัดที่ 



กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

E ๓๗๔๙๒๖ N ๑๙๖๔๖๖๕ ช่วงที่ ๒ ขนาดกวา้ง ๐.๖๐ x ๐.๕๘ ม. ยาว ๖๒ ม. 
พร้อมฝาปิด บอ่พักขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ ม.พร้อมฝาปิดจำนวน ๑ บอ่ โดยเร่ิมต้น
จาก พิกัดที่ E ๓๗๕๑๑๖ N ๑๙๖๔๗๗๐ สิ้นสุดที่ พิกัดที ่E ๓๗๕๑๗๑ N 
๑๙๖๔๗๔๒ รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๒๓๙,๐๐๐ บาท 

44. 
การบริหารกจิการบ้านเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

ฝึกอบรมจัดตั้งชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภยั
พิบัติประจำอวค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

110,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความ
เข้มแข็งให้แก่เทศบาลตำบลแพดให้มี
บุคลากรที่สามารถปฏิบัติหนา้ที่
ช่วยเหลือเจา้พนักงานในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

จิตอาสาภัยพบิัติเทศบาลตำบลแพดจำนวน50คน 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลตำบลแพด มกีารใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามขอ้บัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผกูพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 28 โครงการ จำนวนเงิน 3,637,000 บาท มกีารเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 28 
โครงการ จำนวนเงิน 3,508,230 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การพัฒนาการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     

การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนและการท่องเท่ียว     

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 5 327,688.38 5 327,688.38 

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยัง่ยืน     

การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 23 3,180,542.00 23 3,180,542.00 

รวม 28 3,508,230.38 28 3,508,230.38 

    รายละเอยีดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลแพด ที่มีการกอ่หนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน งบตามข้อบญัญตัิ/เทศบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

65,000.00 52,210.00 52,210.00 12,790.00 



2. 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ผู้ปกครอง 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

3. 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

45,000.00 24,770.00 24,770.00 20,230.00 

4. 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

5. 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

โครงการจ้างเหมารถ รับ-ส่ง เด็ก
ยากจนและด้อยโอกาส 

235,000.00 205,708.38 205,708.38 29,291.62 

6. 
การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาลและความมั่นคง 

โครงการวันรัฐพิธ ี 30,000.00 2,000.00 2,000.00 28,000.00 

7. 
การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาลและความมั่นคง 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บา้นแพด 

148,000.00 147,000.00 147,000.00 1,000.00 

8. 
การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาลและความมั่นคง 

โครงการจ้างเหมาลงรางระบาย
น้ำระบบแรงดึง หมู่ที่ 2 บ้านตาด 

134,000.00 133,000.00 133,000.00 1,000.00 

9. 
การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาลและความมั่นคง 

โครงการจ้างเหมาลงรางระบาย
น้ำระบบแรงดึงรูปตัวยู หมู่ที่ 14 
บ้านนานิยม 

200,000.00 199,000.00 199,000.00 1,000.00 

10. 
การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาลและความมั่นคง 

โครงการจ้างเหมาลงรางระบาย
น้ำระบบแรงดึงรูปตัวยู หมู่ที่ 3 
บ้านดอนกลาง 

171,000.00 169,000.00 169,000.00 2,000.00 

11. 
การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาลและความมั่นคง 

โครงการจ้างเหมาลงรางระบาย
น้ำระบบแรงดึงรูปตัวยู หมู่ที่ 8 
บ้านโนนสะอาด 

153,000.00 151,000.00 151,000.00 2,000.00 

12. 
การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาลและความมั่นคง 

โครงการจ้างเหมาลงรางระบาย
น้ำระบบแรงดึงรูปตัวยู หมู่ที่ 9 
บ้านดงบัง 

163,000.00 161,000.00 161,000.00 2,000.00 



13. 
การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาลและความมั่นคง 

โครงการจ้างเหมาลงรางระบาย
น้ำระบบแรงดึงรูปตัวยู หมู่ที่ 10 
บ้านโนนไทรทอง 

150,000.00 149,500.00 149,500.00 500.00 

14. 
การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาลและความมั่นคง 

โครงการจ้างเหมาลงรางระบาย
น้ำระบบแรงดึงรูปตัวยู หมู่ที่ 12 
บ้านประชาสามัคคี 

164,000.00 162,000.00 162,000.00 2,000.00 

15. 
การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาลและความมั่นคง 

โครงการจ้างเหมาลงรางระบาย
น้ำระบบแรงดึงรูปตัวยู หมู่ที่ 13 
บ้านพรสวรรค์ 

146,000.00 145,000.00 145,000.00 1,000.00 

16. 
การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาลและความมั่นคง 

โครงการจ้างเหมาลงรางระบาย
น้ำระบบแรงดึงรูปตัวยู หมู่ที่ 15 
บ้านดงบังใต้ 

170,000.00 169,000.00 169,000.00 1,000.00 

17. 
การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาลและความมั่นคง 

โครงการจ้างเหมาลงรางระบาย
น้ำระบบแรงดึงรูปตัวยู หมู่ที่ 17 
บ้านตาดเหนือ 

150,000.00 149,000.00 149,000.00 1,000.00 

18. 
การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาลและความมั่นคง 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านฝาง - บา้น
ตาด หมู่ที่ 6 

313,000.00 312,000.00 312,000.00 1,000.00 

19. 
การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาลและความมั่นคง 

โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่ม 
หมู่ที่ 16 บา้นโนนคะนึง 

300,000.00 289,000.00 289,000.00 11,000.00 

20. 
การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาลและความมั่นคง 

โครงการปราชญ์ชาวบ้านสู่คลัง
ปัญญาท้องถิ่น 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

21. 
การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาลและความมั่นคง 

โครงการเสริมสร้างคุณค่าภูมิ
ปัญญาผู้สูงวัย 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

22. 
การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาลและความมั่นคง 

โครงการเฝ้าระวังอุบัติภยัช่วง
เทศกาล 

10,000.00 3,705.00 3,705.00 6,295.00 

23. 
การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาลและความมั่นคง 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษีและรายได้ของ
เทศบาล 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 



24. 
การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาลและความมั่นคง 

โครงการอบรมสนับสนุนการ
ดำเนินงานของสภาเด็กและ
เยาวชน 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

25. 
การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาลและความมั่นคง 

โครงการลงรางระบายน้ำระบบ
แรงดึงรูปตัวยู หมู่ที่ 4 บ้านดง
อีด่อย 

190,000.00 189,000.00 189,000.00 1,000.00 

26. 
การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาลและความมั่นคง 

โครงการจ้างเหมาลงรางระบาย
น้ำระบบแรงดึงรูปตัวยู หมู่ที่ 7 
บ้านกุดจาน 

196,000.00 195,000.00 195,000.00 1,000.00 

27. 
การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาลและความมั่นคง 

โครงการจ้างเหมาลงรางระบาย
น้ำ หมู่ที่ 11 บา้นวังชมพ ู

239,000.00 238,000.00 238,000.00 1,000.00 

28. 
การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาลและความมั่นคง 

โครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภยัพิบัติ
ประจำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

110,000.00 107,337.00 107,337.00 2,663.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรปุผลการดำเนินงาน ปี 2563 
เทศบาลตำบลแพด คำตากล้า จ.สกลนคร 

ยุทธศาสตร ์

แผนการดำเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2 150,000.00 - -     

2.การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนและการท่องเท่ียว 1 80,000.00 1 80,000.00     

3.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 40 17,306,032.00 12 390,000.00 5 327,688.38 5 327,688.38 

4.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 2 70,000.00 1 0.00     

5.การบริหารกจิการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 116 79,284,177.52 30 3,257,000.00 23 3,180,542.00 23 3,180,542.00 

รวม 161 96,890,209.52 44 3,727,000.00 28 3,508,230.38 28 3,508,230.38 
 

ช. ผลการดำเนินงาน 
     เทศบาลตำบลแพด ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมอื การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นทีต่ลอดจนโครงการต่างๆ ประสบ
ผลสำเร็จด้วยดี กอ่ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้ 
 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อย  เทศบาลตำบลแพดจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ 

2. ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจำ ทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/กิจกรรมจากแผน สู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่  ความสำเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นน้อย 

3. การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน มีบางกลุ่มอาชีพที่มีส่วนร่วมในเวทีประชาคมน้อย  
 
 
 



มีข้อเสนอแนะ 

1. กอง/งาน  ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดำเนินโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ  อย่างน้อยเพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุ ปสรรคของการดำเนินโครงการนั้น  ว่าควรจะดำเนินการต่อไปหรือไม่  หรือต้อง
ปรับปรุงอะไรบ้างในการดำเนินโครงการครั้งต่อไป   

2. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2562  นอกจากเสนอสภาเทศบาลตำบลแพด รับทราบและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้ว  จะต้องมีการแจกให้กอง/งานต่างๆ รับทราบผลการ
ดำเนินงานในภาพรวมของกอง/งาน  เพื่อจะได้นำไปปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานที่ดีอยู่แล้วให้ดีต่อไป 

3. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจำปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ  ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้ งในเรื่องของจำนวนโครงการ และงบประมาณมากกว่าที่ผ่านมา  
เพื่อให้การดำเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 

ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายไพฑูรย์ ศรีบวัลา นายกเทศมนตรีตำบลแพด 040090426 0936205812 - 

นายนที วรรณสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลแพด 042090426 0898629739 - 

นายดนัย แกว้ทน รองนายกเทศมนตรีตำบลแพด 042090426 0878598525 - 

นายทรงยศ ศรีสุราช สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแพด 042090426 0833262477 - 

นายบุญชะนะ เทพรักษ ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแพด 042090426 0879541580 - 

นายอิทธิพล แสงสีบับ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแพด 042090426 0862330506 - 

นายพูลสมัย จำปาศิลป ์ ผุ้ทรงคุณวุฒิ 042090426 0982283169 - 

นายประมวล ใจแน่น ผู้ทรงคุณวุฒิ 042090426 0611492763 - 

นายสุทิน คำตา ผู้ทรงคุณวุฒิ 042090426 0833369954 - 

นางดวงนภา ศรีหาพงษ ์ ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านแพด 042090426 - - 

นางหวานใจ พรมกาวงศ์ ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านนานยิม 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 

ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายวิไลวัล วงค์แดง ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล 042090426 0810567055 - 

นายอวยชยั ศรีสวัสดิ ์ ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล 042090426 0822686151 - 

นางกลมศิลป์ แกว้นา ผุู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล 042090426 0952192455 - 

นางสุมาลี บูรณกิต ิ 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 - - 

  



 
   

 

 


