
 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลขนุพัดเพ็ง 
เร่ือง  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแ้ถลงไว้ต่อสภาเทศบาล 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕63 
……………………………… 

อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑4)    
พ.ศ.๒๕6๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๕ ก าหนดให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน       
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี ประกอบกับ วรรค ๖ ค าแถลงนโยบายของ
นายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาล นั้น 

บัดนี้ นายกเทศมนตรีต าบลขุนพัดเพ็ง ได้จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และได้แถลงต่อสภาเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็งแล้ว ในคราวการประชุมสภาเทศบาล  
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี พ.ศ.2563 วันที่ 9 ธันวาคม 2563 

เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง จึงขอประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้
ต่อสภาเทศบาลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  9  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕63 
 
 
 
 

(นายไพศาล  ว่องไวกลยุทธ์) 
นายกเทศมนตรีต าบลขุนพัดเพ็ง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

โดย นายไพศาล ว่องไวกลยุทธ ์ นายกเทศมนตรีต าบลขุนพัดเพ็ง 
ในการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที ่4  (ครั้งที่ 1) ประจ าปี พ.ศ.2563 

วันที่  9  ธันวาคม  2563  
******************************* 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง 

  ตามมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล วรรค 5 และวรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 14)  พ.ศ.2562 ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและ
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาล 

จากนโยบาย 7 ประการส าคัญ ในการพัฒนาท้องถิ่นที่กระผมได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล 
ต าบลขุนพัดเพ็ง ซึ่งประกอบด้วย นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน, นโยบายด้านเศรษฐกิจ, นโยบายด้านสังคม 
และสวัสดิการชุมชน, นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,  นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
นโยบายด้านการกีฬา และนโยบายด้านการเมืองและการบริหาร โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดท า 
โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาและสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น รวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาความ
ต้องการของท้องถิ่นและครอบคลุมภารกิจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดไว้ 

  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้  เป็นการสรุปผลการด าเนินงานในรอบปี 
งบประมาณ พ.ศ.2563 ทุกโครงการและกิจกรรมมีความสอดคล้องกับนโยบายที่ได้แถลงไว้ ซึ่งกระผมได้
มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด ตามที่ได้
มุ่งหวังเอาไว้ภายใต้ข้อจ ากัดหลายประการ ซึ่งกระผมและคณะได้เข้ามาด าเนินการจนประสบผลส าเร็จเป็นที่น่า
พอใจในระดับหนึ่ง โดยในการแก้ไขปัญหาเราจะมุ่งเน้นผู้คนส่วนใหญ่ให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด ส าหรับ
โครงการขนาดใหญ่หรือโครงการริเริ่มใหม่ที่จะท าให้ประชาชนโดยส่วนรวมได้รับประโยชน์ จะมีการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 

  ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลดังกล่าวข้างต้น  
กระผมนายไพศาล ว่องไวกลยุทธ์ นายกเทศมนตรีต าบลขุนพัดเพ็ง จึงขอน าเรียนสรุปรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารราชการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อสภาเทศบาลและท่านสมาชิก
สภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554  ดังต่อไปนี้ 
 

1.  นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
1.1 สนับสนุนให้ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้า/น้ าประปาใช้โดยการขอขยายเขต เทศบาลฯ  

จะสนับสนุนให้ร้อยละ 50 ของงบประมาณท่ีการไฟฟ้า/ประปาเป็นผู้ประเมิน 
1.2 ปรับปรุงทางสาธารณะที่เป็นถนนดินพัฒนาเป็นถนนลูกรัง ถนนลูกรังพัฒนา

เป็นถนนหินคลุก ส่วนถนนลาดยางและถนนคอนกรีต จะจัดสรรงบประมาณด าเนินการพร้อมทั้งการขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหนือข้ึนไป 

1.3 ปรับปรุงขุดลอกคลองคูคลองให้น้ าไหลสะดวกและขุดคูกั้นคันดินให้กับเขตน้ า
ท่วมโดยเน้นการแก้ปัญหาแบบยั่งยืน 

1.4 เปิดเส้นทางลัดระหว่างพ้ืนที่ หมู่ 1,2,7,8,9  ให้สามารถเดินทางไป-มา
ส านักงานเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็งได้สะดวก ด้วยการบริจาคที่ดิน จ านวน  11  ไร่ แปลงที่มอบมาให ้
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สรุปผลการด าเนินงานตามนโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน หมายเหตุ 

๑ 
ขยายเขตระบบจ่ายน้ าประปาส่วนภูมิภาค จ านวน 3 สาย                
หมู่ที่ 5,6,8 

599,739  

2 ซ่อมแซมท่อระบายน้ า จ านวน 3 จุด หมู่ที่ 8 52,500  

3 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ชุมชนอยู่ดีมีสุข หมู่ที่ 7 482,000  

4 ซ่อมแซมถนนโดยใช้วัสดุหินคลุกซ่อมแซมส่วนที่ช ารุดเสียหาย
พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 2,4,6,8,9 และหมู่ท่ี 10 

658,500  

5 วางท่อระบายน้ า ชุมชนอยู่ดีมีสุข  หมู่ที่ 7 187,500  

6 ขุดลอกคูระบายน้ าเดิม หมู่ที่ 2,5,8 50,800  

7 ปรับปรุงขยายถนนยกระดับทางข้ึนลง ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา 
หมู่ที่ 4 

249,500  

8 วางระบบระบายน้ าลงสู่ใต้ดิน (ธนาคารน้ าใต้ดิน)  54,500  

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา หมู่ที่ 2  
จ านวน 2 สาย 

381,000  

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา   
หมู่ที่ 5 จ านวน 2 สาย 

745,000  

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนดอนเขว้าพัฒนา หมู่ที่ 1 249,000  

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 6 322,000  

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา    
หมู่ที่ 9 

182,500  

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา           
หมู่ที่ 10 จ านวน 2 สาย 

384,500  

15 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟขาวหลอดคู่) ชุมชนขุนพัดเพ็งสามัคคี  
หมู่ที่ 3 

      46,500  

16 ติดต้ังระบบเสียงตามสาย ชุมชนขุนพัดเพ็งสามัคคี  หมู่ที่ 3       61,500  

17 ปรับปรุงขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนขุนพัดเพ็งสามัคคี  
หมู่ที่ 3 

      85,500  

18 ปรับปรุงซ่อมแซมประตูน้ า ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา  หมู่ที่ 2       21,500  

19 ติดตั้งราวเหล็กกันตก ชุมชนขุนพัดเพ็งสามัคคี  หมู่ที่ 3       49,000  



 

20 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา 
หมู่ที่ 9 

      66,500  

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนคลองตันสามัคคี หมู่ที่ 6       209,500  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,139,039.- 
 
 

2.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
2.1 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย เช่น กลุ่ม OTOP กลุ่มผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งและ

กลุ่มเกษตรกรอื่นๆ ให้มีรายได้เพ่ิม พร้อมทั้งการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมแก่ประชาชน 
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ

ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ โดยการจัดท าโครงการต่างๆ ที่เก่ียวข้องและสอดคล้องกับหลักการ 
2.3 จัดให้มีการประชาคมท้องถิ่นโดยขอถามความเห็นชอบจากประชาชนเพ่ือให้มี

การสร้างอาคารพาณิชย์ให้เช่าท าการค้าขายริมถนนในเขตเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  และเปิดให้ประชาชนน า
ผลิตภัณฑ์ในต าบลออกมาจ าหน่าย เทศบาลฯ ท างานแบบไม่หวังผลก าไร แต่จะเป็นการน าความเจริญให้กับ
เทศบาลฯ และประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนต่อไปในอนาคต 

2.4 จัดตั้งศูนย์รับจ าน าผ้าห่มพ้ืนบ้าน เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและ
ผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินท ากินได้ตั้งกลุ่มอาชีพเย็บผ้าห่ม โดยเทศบาลฯ จะช่วยในด้านการตลาด 

2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มผู้น าอาชีพต่างๆ ผู้น าองค์กร/ชุมชน/กลุ่มสตรี
แม่บ้านและอ่ืนๆ ได้มีการพัฒนาตนเอง โดยมีการศึกษาดูงานนอกพ้ืนที่เพ่ือเปิดโลกทัศน์ แล้วน าความรู้มา
ปรับใช้เพ่ือพัฒนาอาชีพและท้องถิ่น 

2.6 สนับสนุนให้มีโรงผลิตกระแสไฟฟ้าและส่งเสริมการรวมกลุ่มบริหารจัดการ           
ในรูปแบบสหกรณ์ เพ่ือผลักดันให้เป็นโรงผลิตกระแสไฟฟ้าต้นแบบ 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามนโยบายด้านเศรษฐกิจ  ดังนี้ 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1 การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 10,000  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000.- 

 

3.  นโยบายด้านสังคมและสวัสดิการชุมชน 
   3.1 จัดสรรเบี้ยยังชีพให้ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ที่ข้ึนทะเบียนไว้ทุกคน 
   3.2 รณรงค์ให้ประชาชนได้ ลด ละ เลิกอบายมุข เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 3.3 จัดสรรงบประมาณช่วยเหลอื ฟ้ืนฟู ป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาแพร่ระบาดในพ้ืนที่ 
3.4 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน โดยการจัดท าโครงการพัฒนา

สังคมต่างๆ 
3.5 ส่งเสริมการพัฒนาครอบครัว เสริมสร้างความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจของ

คนในครอบครัว โดยการจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3.6 ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมต่าง ๆ  

ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
3.7 ส่งเสริมจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนให้มีความเข้มแข็งเป็นผู้น ารุ่นใหม่ที่จะก้าว

ไปเป็นผู้น าในอนาคต 

-๓- 
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3.8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มีความ

เข้มแข็งและช านาญการ เพ่ือที่จะสามารถช่วยเหลือชุมชนและเป็นก าลังหลักในการช่วยเหลือประชาชน
ร่วมกับเทศบาล ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ต ารวจ ในด้านการบริการและการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 

3.9 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสถานีต ารวจภูธรสระยายโสม ในการดูแลรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามนโยบายด้านสังคมและสวัสดิการชุมชน  ดังนี้ 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1 โครงการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล             
ปีใหม่และสงกรานต์ 

7,900  

2 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย 19,610  
3 โครงการลานความคิดผู้สูงอายุและผู้พิการ 10,000  
4 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 96,650  
5 โครงการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 21,628  
๖ โครงการครอบครัวอบอุ่นเยาวชนเข้มแข็ง 9,500  

๗ จัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  6,749,500  

8 จัดสรรเบี้ยยังชีพคนพิการ  1,349,600  

9 จัดสรรเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 72,000  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,336,388.- 
 

 

4.  นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
4.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ ให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ซึมซับ   

สืบทอดวัฒนธรรม 
4.2 สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบริเวณส านักงานเทศบาล และพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้

ทัดเทียมกับสถานการศึกษาของภาคเอกชน จนท าให้เด็กเราสามารถรู้ภาษาอังกฤษได้ 
4.3 ส่งเสริม/อุดหนุนการศึกษาให้กับโรงเรียนที่อยู่ ในเขตเทศบาลต าบล           

ขุนพัดเพ็งทั้ง  4  โรงเรียน  ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและได้มาตรฐานการศึกษาชาติ 
4.4 ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ให้เด็กทุกคนสามารถใช้

คอมพิวเตอร์ได้เม่ือเรียนจบชั้นประถมศึกษา 
4.5 ให้เด็กที่ เรียนภายใต้การดูแลของเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็งได้รับอาหาร

กลางวันและอาหารเสริม (นม)  อย่างเพียงพอ 
4.6 ร่วมกับ กศน.อ าเภอและ กศน.ต าบล จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศยั ตามบทบาทและอ านาจหน้าที่   
4.7 ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เช่น รดน้ าขอพรจากผู้สูงอายุ

ในเทศกาลวันสงกรานต์ 
4.8 สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ 

เจ้าพระยา (วิทยาเขตสระยายโสม) ตามบทบาทและหน้าที่ 
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สรุปผลการด าเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1 ปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง 220,500  
2 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 49,900  
3 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English Camp) 19,955  
4 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ 21,190  
5 โครงการการเรียนการสอนระดับชั้นปฐมวัย (โรงเรียนวัดบ่อคู่) 80,000  
6 โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันลอยกระทง 79,400  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 470,314.- 
 

5.  นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5.1 สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของกองทุนส่งเสริมสุขภาพต าบลในระดับ

ท้องถิ่น ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทั้ง  2  แห่ง 
5.2 ส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.)  มีความเข้มแข็งและมีความ

พร้อมที่จะให้บริการช่วยเหลืองานด้านสาธารณสุขได้เต็มที่ และเป็นก าลังหลักในการช่วยเหลือราษฎร 
5.3 ส่งเสริมงานอนามัยแม่และเด็ก 
5.4 ส่งเสริมงานด้านการสาธารณสุขและงานอนามัยสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ           

เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามนโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ดังนี้ 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1 ก าจัดวัชพืชคูระบายน้ า หมู่ที่ 2,3,4,5,6 และหมู่ท่ี 9  188,500  
2 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง 100,000  

3 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 40,790  

4 จ้างเหมาส ารวจสุนัขและแมว 6,000  

5 จ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 17,120  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 352,410.- 
 

6.  นโยบายด้านการกีฬา 
6.1 จัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมกีฬาพ้ืนบ้าน เช่น กีฬาต้านยาเสพติด           

12 สิงหามหาราชินี ซึ่งมีการจัดร่วมกับเทศบาลต าบลสระยายโสมทุกปี 
6.2 ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน สามารถเล่นกีฬาตามความสนใจ จัดให้มี

การแข่งขันในระดับตั้งแต่ท้องถิ่น จนถึงระดับท่ีสูงขึ้นตามศักยภาพ 
6.3 สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้หมู่บ้าน ชุมชน และโรงเรียน เพ่ือให้เด็ก เยาวชน

และประชาชนทั่วไปมีอุปกรณ์กีฬาและเล่นกีฬาตามความสนใจ 
6.4 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาของเยาวชนที่สนใจ  
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สรุปผลการด าเนินงานตามนโยบายด้านกีฬา  ดังนี้ 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1 อุดหนุนศูนย์กีฬาต าบลสระยายโสม 70,000  
2 ถมดินปรับสนามฟุตบอลเทศบาล 495,500  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 565,500.- 
 

  7.  นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร 
7.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข 
7.2 ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง        

ในทุกภาคส่วนของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเมืองภาคประชาชนที่มีต่อการบริหารท้องถิ่น 
7.3 สนับสนุนและการอ านวยความเป็นธรรมของสังคม 

 7.4 สนับสนุนและอ านวยการงานส านักงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพ่ือให้บริการ 
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การปรับปรุงต่อเติมการจัดหาครุภัณฑ์ที่จ าเป็นเร่งด่วน เป็นต้น 

7.5 สนับสนุนบุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ า  เข้ารับการศึกษา          
การฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ประสบการณ์ 

7.6 จัดให้มีโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชนตามหมู่บ้านต่างๆ อย่างน้อย     
ปีละ 1 ครั้ง 

7.7 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่ีตั้งอาคารส านักงานให้สวยงามเหมาะสม เพ่ือเป็นการ 
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ พร้อมจัดให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สนามกีฬา  
สวนสาธารณะตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 

7.8 จัดส านักงานเทศบาลให้เป็นศูนย์รวมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ โดยมีสิ่งอ านวย 
ความสะดวกไว้รองรับอย่างพอเพียง 

7.9 ส่งเสริมคณะกรรมการชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือสามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้ภายในชุมชน 

7.10 สนับสนุนนโยบายการบริหารราชการของรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัด 
และอ าเภอ ในการพัฒนาพื้นท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 
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สรุปผลการด าเนินงานตามนโยบายด้านการเมืองและการบริหาร  ดังนี้ 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

จ านวน
เงิน 

หมายเหตุ 

1 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศกึษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน  599,500  
2 โครงการอบรมและศึกษาดูงานของที่ปรึกษาและคณะกรรมการชุมชน 

ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น 
147,640  

3 ก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณอาคารส านักงานเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง 450,000  
4 ปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลและปรับปรุงห้องท างาน

นายกเทศมนตรี 
177,000  

5 จัดท าวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง 80,600  
6 บริหารจัดการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15,000  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,469,740.- 
 

จากการที่กระผม  นายไพศาล  ว่องไวกลยุทธ์  นายกเทศมนตรีต าบลขุนพัดเพ็ง  ได้แถลง
นโยบายไว้ต่อสภาเทศบาล และจากการน านโยบายดังกล่าวสู่การปฏิบัติจนเกิดผลส าเร็จ  นอกจากจะท าให้
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็งมีความเจริญก้าวหน้า  เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมร่วมกันทุกภาคส่วน 
และสิ่งที่ส าคัญคือท าให้พ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความปลอดภัย  
มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน  กระผมในฐานะผู้บริหารท้องถิ่น  ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมกับ
ความส าเร็จที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของพวกเรา  และพร้อมที่จะมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นนี้ให้มีความเจริญ 
ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตลอดไป 
 
 
                        นายไพศาล  ว่องไวกลยุทธ์ 
           นายกเทศมนตรีต าบลขุนพัดเพ็ง 
                 9  ธันวาคม  ๒๕63 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
 
 
 

 
เทศบาลต าบลขุนพดัเพ็ง 

อ าเภออูท่อง  จังหวดัสุพรรณบรุี 
 
 
 
 
 



 
 
 





ค าน า 
 
  รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ของเทศบาล เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 และภารกิจถ่ายโอนตามแผนการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น ซึ่งรายงานฉบับนี้ได้รวบรวม 
ผลการด าเนินงานการพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละด้านตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง 
เมื่อคราวที่เข้ารับหน้าที่ต าแหน่งนายกเทศมนตรี 

  เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง ได้ยึดแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน ความถูกต้อง โปร่งใส 
ภายใต้การบริหารจัดการที่ดีในอันที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนชาวเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็งต่อไป 
 
 
                       นายไพศาล  ว่องไวกลยุทธ์ 
           นายกเทศมนตรีต าบลขุนพัดเพ็ง 
                 9  ธันวาคม  2563 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
******************************* 

   นโยบายการพัฒนาเทศบาล  ของนายกเทศมนตรีต าบลขุนพัดเพ็ง 
  ตามที่  นายไพศาล  ว่องไวกลยุทธ์  ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
ขุนพัดเพ็ง ให้ด ารงต าแหน่ง นายกเทศมนตรี เมื่อวันที่  11  กันยายน  พ.ศ.2554 ได้รับการประกาศผล
การเลือกตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เมื่อวันที่  27  กันยายน  พ.ศ.2554  และได้แถลงนโยบาย
ต่อสภาเทศบาลฯ เมื่อวันที่  5  ตุลาคม  พ.ศ.2554  โดยได้ก าหนดนโยบายไว้  7  ด้าน  เพ่ือการพัฒนา
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  ดังนี้ 

1.  นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 สนับสนุนให้ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้า/น้ าประปาใช้ โดยการขอขยายเขต  

เทศบาลจะสนับสนุนให้ร้อยละ 50 ของงบประมาณท่ีการไฟฟ้า / ประปาเป็นผู้ประเมิน 
1.2 ปรับปรุงทางสาธารณะที่เป็นถนนดินพัฒนาเป็นถนนลูกรัง ถนนลูกรังพัฒนา

เป็นถนนหินคลุก ส่วนถนนลาดยางและถนนคอนกรีตจะจัดสรรงบประมาณด าเนินการพร้อมทั้งการขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหนือข้ึนไป 

1.3 ปรับปรุงขุดลอกคลองคูคลองให้น้ าไหลสะดวกและขุดคูกั้นคันดินให้กับเขต 
น้ าท่วมโดยเน้นการแก้ปัญหาแบบยั่งยืน 

1.4 เปิดเส้นทางลัดระหว่างพ้ืนที่ หมู่ 1,2,7,8,9 ให้สามารถเดินทางไป-มา 
ส านักงานเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็งได้สะดวก ด้วยการบริจาคที่ดิน จ านวน  11 ไร่ แปลงที่มอบมาให้แล้ว 

2.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
2.1 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย เช่น กลุ่ม  OTOP  กลุ่มผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง

และกลุ่มเกษตรกรอ่ืน ๆ ให้มีรายได้เพ่ิมพร้อมทั้งการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมแก่ประชาชน 
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้  โดยการจัดท าโครงการต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องและสอดคล้องกับหลักการ 
2.3 จัดให้มีการประชาคมท้องถิ่นโดยขอถามความเห็นชอบจากประชาชนเพ่ือให้

มีการสร้างอาคารพาณิชย์ให้เช่าท าการค้าขายริมถนนในเขตเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  และเปิดให้ประชาชน
น าผลิตภัณฑ์ในต าบลออกมาจ าหน่าย  เทศบาลท างานแบบไม่หวังผลก าไร  แต่จะเป็นการน าความเจริญ
ให้กับเทศบาล  และประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนต่อไปในอนาคต 

2.4 จัดตั้งศูนย์รับจ าน าผ้าห่มพ้ืนบ้าน  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย
และผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินท ากิน  ได้ตั้งกลุ่มอาชีพเย็บผ้าห่ม  เทศบาลจะช่วยในด้านการตลาด 

2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มผู้น าอาชีพต่าง ๆ  ผู้น าองค์กร / ชุมชน / กลุ่ม
สตรีแม่บ้านและอ่ืน ๆ ได้มีการพัฒนาตนเอง โดยมีการศึกษาดูงานนอกพ้ืนที่เพ่ือเปิดโลกทัศน์  แล้วน า
ความรู้มาปรับใช้เพ่ือพัฒนาอาชีพและท้องถิ่น 

2.6 สนับสนุนให้มีโรงผลิตกระแสไฟฟ้าและส่งเสริมการรวมกลุ่มบริหารจัดการ           
ในรูปแบบสหกรณ์  เพื่อผลักดันให้เป็นโรงผลิตกระแสไฟฟ้าต้นแบบ 

3.  นโยบายด้านสังคมและสวัสดิการชุมชน 
   3.1 จัดสรรเบี้ยยังชีพให้ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ที่ข้ึนทะเบียนไว้ทุกคน 
   3.2 รณรงค์ให้ประชาชนได้  ลด  ละ  เลิกอบายมุข  เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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 3.3 จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือ  ฟ้ืนฟู  ป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาแพร่
ระบาดในพื้นที ่

3.4 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน  โดยการจัดท าโครงการพัฒนา
สังคมต่าง ๆ 

3.5 ส่งเสริมการพัฒนาครอบครัว เสริมสร้างความรัก  ความอบอุ่น  ความเข้าใจ
ของคนในครอบครัว  โดยการจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

3.6 ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สู งอายุ  และผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมต่าง ๆ  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

3.7 ส่งเสริมจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนให้มีความเข้มแข็งเป็นผู้น ารุ่นใหม่ที่จะก้าว
ไปเป็นผู้น าในอนาคต 

3.8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  มีความ
เข้มแข็งและช านาญการ  เพ่ือที่จะสามารถช่วยเหลือชุมชน  และเป็นก าลังหลักในการช่วยเหลือประชาชน
ร่วมกับเทศบาล  ฝ่ายปกครอง  และเจ้าหน้าที่ต ารวจ  ในด้านการบริการและการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

3.9 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสถานีต ารวจภูธรสระยายโสม  ในการดูแล
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง 

  4.  นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ  ให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ซึมซับ   

สืบทอดวัฒนธรรม 
4.2 สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบริเวณส านักงานเทศบาล  และพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก

ให้ทัดเทียมกับสถานการศึกษาของภาคเอกชน  จนท าให้เด็กเราสามารถรู้ภาษาอังกฤษได้ 
4.3 ส่งเสริม / อุดหนุนการศึกษาให้กับโรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบล           

ขุนพัดเพ็งทั้ง  4  โรงเรียน  ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและได้มาตรฐานการศึกษาชาติ 
4.4 ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์  ให้เด็กทุกคนสามารถ

ใช้คอมพิวเตอร์ได้เม่ือเรียนจบชั้นประถมศึกษา 
4.5 ให้เด็กที่เรียนภายใต้การดูแลของเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  ได้รับอาหาร

กลางวันและอาหารเสริมนมอย่างเพียงพอ 
4.6 ร่วมกับ  กศน.อ าเภอ  และ  กศน.ต าบล  จัดการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย  ตามบทบาทและอ านาจหน้าที่   
4.7 ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม  เช่น  รดน้ าขอพรจาก

ผู้สูงอายุในเทศกาลวันสงกรานต์    
4.8 สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ       

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา (วิทยาเขตสระยายโสม)  ตามบทบาทและหน้าที ่

5.  นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5.1 สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของกองทุนส่งเสริมสุขภาพต าบลในระดับ

ท้องถิ่น  ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทั้ง  2  แห่ง 
5.2 ส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)  มีความเข้มแข็งและมี

ความพร้อมที่จะให้บริการช่วยเหลืองานด้านสาธารณสุขได้เต็มที่  และเป็นก าลังหลักในการช่วยเหลือราษฎร 
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5.3 ส่งเสริมงานอนามัยแม่และเด็ก 
5.4 ส่งเสริมงานด้านการสาธารณสุขและงานอนามัยสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ  เพ่ือให้

ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
  6.  นโยบายด้านการกีฬา 

6.1 จัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมกีฬาพ้ืนบ้าน  เช่น  กีฬาต้านยาเสพติด           
12  สิงหา  มหาราชินี  ซึ่งมีการจัดร่วมกับเทศบาลต าบลสระยายโสมทุกปี 

6.2 ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน  สามารถเล่นกีฬาตามความสนใจ  จัดให้มี
การแข่งขันในระดับตั้งแต่ท้องถิ่น  จนถึงระดับที่สูงขึ้นตามศักยภาพ 

6.3 สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้หมู่บ้าน  ชุมชนและโรงเรียน  เพื่อให้เด็ก  เยาวชน
และประชาชนทั่วไปมีอุปกรณ์กีฬาและเล่นกีฬาตามความสนใจ 

6.4 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาของเยาวชนที่ สนใจ            
(การฝึกสอนหรือเพ่ิมพูนเทคนิค) 

  7.  นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร 
7.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข 
7.2 ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน

ทุกภาคส่วนของสังคม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเมืองภาคประชาชนที่มีต่อการบริหารท้องถิ่น 
   7.3 สนับสนุนและการอ านวยความเป็นธรรมของสังคม 

 7.4 สนับสนุนและอ านวยการงานส านักงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  เพ่ือ
ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น  การปรับปรุงต่อเติมการจัดหาครุภัณฑ์  ที่จ าเป็นเร่งด่วน  
เป็นต้น 

7.5 สนับสนุนบุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ า  เข้ารับการศึกษา          
การฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ประสบการณ์ 

7.6 จัดให้มีโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชนตามหมู่บ้านต่าง ๆ  อย่างน้อย     
ปีละ  1  ครั้ง 

7.7 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ตั้งอาคารส านักงานให้สวยงามเหมาะสม  เพ่ือเป็น
การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ  พร้อมจัดให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  สนาม
กีฬา  สวนสาธารณะตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 

7.8 จัดส านักงานเทศบาลให้เป็นศูนย์รวมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ  โดยมี            
สิ่งอ านวยความสะดวกไว้รองรับอย่างพอเพียง 

7.9 ส่งเสริมคณะกรรมการชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  เพ่ือสามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ภายในชุมชน 

7.10 สนับสนุนนโยบายการบริหารราชการของรัฐบาล  กระทรวง   กรม  
จังหวัด  และอ าเภอ  ในการพัฒนาพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
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   ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  นายกเทศมนตรีต าบลขุนพัดเพ็ง  ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้
ต่อสภาเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)  
พ.ศ. 2562  มาตรา  48  ทศ  วรรค  5  และวรรค  6  “ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี  ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี
และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาล”  จึงขอสรุปผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  เมื่อวันที่  5  ตุลาคม  2554    
ความละเอียดตามที่แถลงไว้แล้วนั้น 
 

1. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน หมายเหตุ 

๑ 
ขยายเขตระบบจ่ายน้ าประปาส่วนภูมิภาค จ านวน 3 สาย    
หมู่ที่ 5,6,8 

599,739  

2 ซ่อมแซมท่อระบายน้ า จ านวน 3 จุด หมู่ที่ 8 52,500  

3 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ชุมชนอยู่ดีมีสุข หมู่ที่ 7 482,000  

4 ซ่อมแซมถนนโดยใช้วัสดุหินคลุกซ่อมแซมส่วนที่ช ารุดเสียหาย
พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 2,4,6,8,9 และหมู่ท่ี 10 

658,500  

5 วางท่อระบายน้ า ชุมชนอยู่ดีมีสุข  หมู่ที่ 7 187,500  

6 ขุดลอกคูระบายน้ าเดิม หมู่ที่ 2,5,8 50,800  

7 ปรับปรุงขยายถนนยกระดับทางข้ึนลง ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา 
หมู่ที่ 4 

249,500  

8 วางระบบระบายน้ าลงสู่ใต้ดิน (ธนาคารน้ าใต้ดิน)  54,500  

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา หมู่ที่ 2  
จ านวน 2 สาย 

381,000  

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา 
หมู่ที่ 5 จ านวน 2 สาย 

745,000  

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนดอนเขว้าพัฒนา หมู่ที่ 1 249,000  

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 6 322,000  

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา 
หมู่ที่ 9 

182,500  

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา   
หมู่ที่ 10 จ านวน 2 สาย          

384,500  



 

15 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟขาวหลอดคู่) ชุมชนขุนพัดเพ็งสามัคคี
หมู่ที่ 3 

      46,500  

16 ติดต้ังระบบเสียงตามสาย ชุมชนขุนพัดเพ็งสามัคค ี หมู่ที่ 3       61,500  

17 ปรับปรุงขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนขุนพัดเพ็งสามัคคี  
หมู่ที่ 3 

      85,500  

18 ปรับปรุงซ่อมแซมประตูน้ า ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา  หมู่ที่ 2       21,500  

19 ติดตั้งราวเหล็กกันตก ชุมชนขุนพัดเพ็งสามัคคี  หมู่ที่ 3       49,000  

20 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา 
หมู่ที่ 9 

      66,500  

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนคลองตันสามัคคี หมู่ที่ 6       209,500  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,139,039.- 
 

2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี ้
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1 โครงการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 10,000  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000.- 

 

3.  นโยบายด้านสังคมและสวัสดิการชุมชน สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี ้
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1 โครงการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล             
ปีใหม่และสงกรานต์ 

7,900  

2 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย 19,610  
3 โครงการลานความคิดผู้สูงอายุและผู้พิการ 10,000  
4 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 96,650  
5 โครงการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 21,628  
๖ โครงการครอบครัวอบอุ่นเยาวชนเข้มแข็ง 9,500  

๗ จัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  6,749,500  

8 จัดสรรเบี้ยยังชีพคนพิการ  1,349,600  

9 จัดสรรเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 72,000  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,336,388.- 
 
 

 
 
 

-๕- 
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4.  นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี ้
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1 ปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง 220,500  
2 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 49,900  
3 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English Camp) 19,955  
4 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ 21,190  
5 โครงการการเรียนการสอนระดับชั้นปฐมวัย (โรงเรียนวัดบ่อคู่) 80,000  
6 โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันลอยกระทง 79,400  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 470,945.- 
 
 

5.  นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี ้
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1 ก าจัดวัชพืชคูระบายน้ า หมู่ที่ 2,3,4,5,6 และหมู่ท่ี 9  188,500  
2 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง 100,000  

3 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 40,790  

4 จ้างเหมาส ารวจสุนัขและแมว 6,000  

5 จ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 17,120  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 352,410.- 
 

6.  นโยบายด้านการกีฬา สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1 อุดหนุนศูนย์กีฬาต าบลสระยายโสม 70,000  
2 ถมดินปรับสนามฟุตบอลเทศบาล 495,500  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 565,500.- 
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7.  นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี ้

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
จ านวน

เงิน 
หมายเหตุ 

1 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน  599,500  
2 โครงการอบรมและศึกษาดูงานของที่ปรึกษาและคณะกรรมการชุมชน 

ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น 
147,640  

3 ก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณอาคารส านักงานเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง 450,000  
4 ปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลและปรับปรุงห้องท างาน

นายกเทศมนตรี 
177,000  

5 จัดท าวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง 80,600  
6 บริหารจัดการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15,000  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,469,740.- 
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สรุปบัญชีงบประมาณรายรับ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  ณ  วันที่  30  กันยายน  2563 

 

ล าดับ
ที ่

หมวด/รายการ 
ประมาณการรายรับ 
ประจ าปี  2563 

(บาท) 

รวมรายรับ 
ประจ าปี  2563 

(บาท) 
1 หมวดภาษีอากร 415,000 105,365.07 
 - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 250,000 - 
 - ภาษีบ ารุงท้องที่ 100,000 - 
 - ภาษีป้าย 65,000 66,665 
 - ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  38,700 

2 หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต 73,000 117,406.10 
 - ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง 3,000 4,720 
 - ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 1,000  
 - ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวฯ 500 390 
 - ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร 2,000 1,640 
 - ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนต่างด้าว   
 - ค่าธรรมเนียมปิดประกาศที่ดิน   
 - ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร   
 - ค่าปรับการผิดสัญญา 10,000  
 - ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก  44,200 
 - ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ 1,000 390 
 - ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 2,000  
 - ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดนัด 6,000 6,000 
 - ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 500 200 
 - ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม   
 - ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่

สะสมอาหาร 
4,000 2,000 

 - ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือสะสมอาหาร  1,520 
 - ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการ 

ทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
45,000 45,400 

 - ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 4,000 14,889.87 
 - ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  1,000 680 
 - ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา  1,000 1,183.40 
 - ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ 1,000  

3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 155,000 194,611.25 
 - ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 140,000 177,711.25 
 - ดอกเบี้ยเงินฝาก กสท.   
 - ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ 5,000 16,900 
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ล าดับ

ที ่
หมวด/รายการ 

ประมาณการรายรับ 
ประจ าปี  2562 

(บาท) 

รวมรายรับ 
ประจ าปี  2562 

(บาท) 
4 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 13,000 1,200 
 - ค่าขายแบบแปลน 10,000  
 - ค่าจ าหน่ายเศษของ 2,000 820 
 - รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 1,000 100 
 - ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร   

5 หมวดรายได้จากทุน 10,000 0.00 
 - ค่าขายทอดตลาด 10,000  

6 รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้ 17,855,000 16,433,956.67 
 - ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน 500,000 539,295.57 
 - ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม  พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 8,800,000 8,301,095.72 
 - ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,500,000 2,202,971.27 
 - ภาษีธุรกิจเฉพาะ 90,000 53,893.19 
 - ภาษีสุรา   
 - ภาษีสรรพสามิต 4,400,000 4,075,894.78 
 - ภาษีการพนัน   
 - ค่าภาคหลวงแร่ 105,000 121,304.11 
 - ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 60,000 79,718.03 
 - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 1,400,000 1,059,784.00 

7 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้  อปท.   
 - เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่

และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 
17,790,000 19,313,364 

8 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   
 รวมรายรับทั้งสิ้น 37,000,000.00 36,172,930.26 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-10- 
 

สรุปบัญชีงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ณ  วันที่  30  กันยายน  2563 

 

หมวด/ประเภท 
รวมรายจ่ายถึงปัจจุบัน 

(บาท) 
1. รายจ่ายของหน่วยงาน   31,048,859.90 
- รายจ่ายงบกลาง 9,172,382.08 
- งบบุคลากร  เงินเดือน/ฝ่ายการเมือง                     
และฝ่ายประจ า  ค่าจ้าง 

13,447,678 

- งบด าเนินงาน - ค่าตอบแทน 1,866,281 
- ค่าใช้สอย 2,672,855 
- ค่าวัสดุ 1,299,512.34 
- ค่าสาธารณูปโภค 589,288.52 
- เงินอุดหนุน 1,909,078 
- รายจ่ายอื่น - 
2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน 2,621,882 
- ค่าครุภัณฑ์ 244,900 
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,466,000 

รวมรายจ่าย 34,667,974.94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 


