
 
 

ประกาศ เทศบาลต าบลขุนพดัเพ็ง 

เร่ือง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

******************************************* 

                                         ดว้ยรฐัธรรมนญู มาตรา 253 ก าหนดให ้อปท.สภาทอ้งถ่ิน และผูบ้รหิารทอ้งถ่ิน เปิดเผยขอ้มลูและรายงานผลการด าเนินงานใหป้ระชาชนทราบ รวมตลอดทัง้ มี

กลไกใหป้ระชาชนในทอ้งถินมีสว่นรว่มดว้ย ประกอบกบัระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

                                        ดว้ยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ้ 30(5) ก าหนดใหผู้บ้รหิารทอ้งถ่ิน

เสนอผลการติดตามและประเมินผลตอ่สภาทอ้งถ่ิน และคณะกรรมการ พฒันาทอ้งถ่ิน พรอ้มทัง้ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินทราบ ในทีเ่ปิดเผย

ภายในสบิหา้วนันบัแตว่นัท่ีผูบ้รหิารทอ้งถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดงักลา่ว และตอ้งปิดประกาศโดยเปิดเผยไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนั โดยอยา่งนอ้ยปีละสองครัง้ภายในเดือน

เมษายน และภายในเดือนตลุาคมของทกุปี 

                                     ดงันัน้เพื่อการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน เทศบาลต าบลขนุพดัเพ็ง 

จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจดัท างบประมาณ การใชจ้า่ย และผลการด าเนินงาน รวมทัง้การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีสว่นรว่มในการตรวจสอบและก ากบัการบรหิารจดัการเทศบาลต าบลขนุพดัเพง็ ดงันี ้

ก. วิสัยทัศน ์ของเทศบาลต าบลขนุพดัเพ็ง 

    "ชมุชนนา่อยู ่มุง่สูก่ารพฒันารอบดา้น สง่เสรมิการเรยีนรู ้เชิดชภูมูิปัญญา สูค่ณุภาพชีวิตที่ยั่งยนื" 

ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลขนุพดัเพ็ง 

    1. ประชาชนมีระบบโครงสรา้งพืน้ฐานและสาธารณปูโภคที่มีมาตรฐานและครอบคลมุ 

    2. พฒันาระบบเศรษฐกิจใหม้กีารขยายตวั ประชาชนมีอาชีพและรายไดเ้พิ่มขึน้ 

    3. ยกระดบัคณุภาพการศกึษา ตลอดจนท านบุ ารุงรกัษาไวซ้ึง่ศาสนา อนรุกัษว์ฒันธรรมอนัดีงาม พฒันากีฬาสูค่วามเป็นเลศิ และสง่เสรมิสนบัสนนุแหลง่ทอ่งเทีย่ว 

    4. สง่เสรมิใหป้ระชาชนมีสขุภาพอนามยัที่สมบรูณแ์ข็งแรงถว้นหนา้มีคณุภาพชีวติที่ดีขึน้ และด ารงชีวิตอยา่งมีความสขุในสงัคม 

    5. สง่เสรมิใหศ้ิลปวฒันธรรม จารตีประเพณี และภมูิปัญญาทอ้งถ่ินไดร้บัการอนรุกัษ์และสบืทอดตอ่ไป 

    6. ประชาชนไดร้บัการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั และความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยส์นิ 



 
 

    7. การพฒันาดา้นการเมืองและการบรหิารจดัการใหเ้กิดประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

    8. การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งยั่งยืน     

ค. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ของเทศบาลต าบลขนุพดัเพง็ไดก้ าหนดยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันายุทธศาสตรไ์ว ้8 ยทุธศาสตร ์ดงันี ้

    โครงสรา้งพืน้ฐานอยา่งครอบคลมุ 

 การพฒันาเศรษฐกิจชมุชนอยา่งสมดลุ ภายใตห้ลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

การพฒันาดา้นการศกึษา ศาสนา วฒันธรรม กีฬาและการทอ่งเทีย่ว 

การพฒันางานสาธารณสขุ และยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชน 

การพฒันาสง่เสรมิและอนรุกัษ์ประเพณีและภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน 

การพฒันาสง่เสรมิดา้นการปอ้งกนัยาเสพตดิและรกัษาความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยส์นิ 

 การพฒันาดา้นการเมืองและการบรหิารจดัการใหเ้กิดประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

การพฒันาสง่เสรมิและอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 

ง. การวางแผน 

    เทศบาลต าบลขนุพดัเพง็ ไดจ้ดัท าแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาและแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการท่ีบญัญตัิไวใ้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผา่นการมีสว่น

รว่มของประชาชน เช่น การจดัเวทีประชาคม การประชมุกรรมการชมุชน เพื่อรบัฟังปัญหาและความตอ้งการท่ีแทจ้รงิของประชาชนในพืน้ท่ี ก่อนน ามาจดัท าโครงการเพื่อพฒันาพืน้ท่ี ท่ี

บรรจไุวใ้นแผนพฒันา 3 ปี ตอ่ไป 

 

 

 



 
 

 

    เทศบาลต าบลขนุพดัเพง็ ไดป้ระกาศใชแ้ผนพฒันา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดก้ าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพฒันา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร ์

2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

โครงสรา้งพืน้ฐานอยา่งครอบคลมุ 67 44,494,000.00 67 55,909,000.00 67 67,178,000.00 67 62,423,000.00 67 64,533,000.00 

การพฒันาเศรษฐกิจชมุชนอยา่งสมดลุ ภายใต้

หลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
7 120,000.00 7 140,000.00 7 120,000.00 7 140,000.00 7 90,000.00 

การพฒันาดา้นการศกึษา ศาสนา วฒันธรรม 

กีฬาและการทอ่งเทีย่ว 
42 3,943,000.00 42 3,755,000.00 43 4,883,000.00 43 4,133,000.00 43 4,133,000.00 

การพฒันางานสาธารณสขุ และยกระดบั

คณุภาพชีวิตของประชาชน 
18 7,872,000.00 18 7,902,000.00 18 8,395,000.00 18 8,345,000.00 18 8,345,000.00 

การพฒันาสง่เสรมิและอนรุกัษ์ประเพณีและ

ภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน 
3 250,000.00 2 230,000.00 3 250,000.00 4 260,000.00 4 260,000.00 

การพฒันาสง่เสรมิดา้นการปอ้งกนัยาเสพตดิ

และรกัษาความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยส์นิ 
11 550,000.00 11 520,000.00 12 912,600.00 12 882,600.00 12 882,600.00 



 
 

การพฒันาดา้นการเมืองและการบรหิาร

จดัการใหเ้กิดประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
17 2,370,000.00 17 2,935,000.00 17 5,205,000.00 17 4,255,000.00 17 3,755,000.00 

การพฒันาสง่เสรมิและอนรุกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
10 310,000.00 10 510,000.00 10 5,260,000.00 10 5,260,000.00 10 5,260,000.00 

รวม 175 59,909,000.00 174 71,901,000.00 177 92,203,600.00 178 85,698,600.00 178 87,258,600.00 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  จ. การจัดท างบประมาณ 

ผูบ้รหิารเทศบาลต าบลขนุพดัเพง็ ไดป้ระกาศใชข้อ้บญัญตัิงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจอุยูใ่นขอ้บญัญตัิงบประมาณ จ านวน 10 โครงการ งบประมาณ 733,400 บาท สามารถ

จ าแนกตามยทุธศาสตร ์ไดด้งันี ้

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ

โครงสรา้งพืน้ฐานอยา่งครอบคลมุ 8 647,400.00 

การพฒันาเศรษฐกิจชมุชนอยา่งสมดลุ ภายใตห้ลกัเศรษฐกิจพอเพียง - - 

การพฒันาดา้นการศกึษา ศาสนา วฒันธรรม กีฬาและการทอ่งเทีย่ว - - 

การพฒันางานสาธารณสขุ และยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชน - - 

การพฒันาสง่เสรมิและอนรุกัษ์ประเพณีและภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน 1 66,000.00 

การพฒันาสง่เสรมิดา้นการปอ้งกนัยาเสพตดิและรกัษาความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยส์นิ 1 20,000.00 

การพฒันาดา้นการเมืองและการบรหิารจดัการใหเ้กิดประสทิธิภาพและประสทิธิผล - - 

การพฒันาสง่เสรมิและอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม - - 

รวม 10 733,400.00 

 

    



 
 

 

 รายละเอยีดโครงการในขอ้บญัญตัิงบประมาณ เทศบาลต าบลขนุพดัเพ็ง มดีงันี ้

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ 
วัตถุ 

ประสงค ์
ผลผลิต 

1. 
โครงสรา้งพืน้ฐาน

อยา่งครอบคลมุ 

ขยายเขตระบบจ่าย

น า้ประปาสว่น

ภมูิภาคอ าเภออูท่อง 
647,400.00 

สว่นโยธา, กองโยธา, กอง

ช่าง, กองชา่งสขุาภิบาล, 

กองประปา, ส านกัช่าง, 

ส านกัการช่าง 

เพื่อใหป้ระชาชนมีน า้

สะอาดส าหรบัอปุโภคและ

บรโิภค 

วางทอ่ขยายเขตระบบ จ่ายน า้ประปาสว่นภมูิภาค ครอบคลมุ

พืน้ท่ี 13 ชมุชน 

2. 
โครงสรา้งพืน้ฐาน

อยา่งครอบคลมุ 

ซอ่มแซม/วางทอ่

ระบายน า้ 
0.00 

สว่นโยธา, กองโยธา, กอง

ช่าง, กองชา่งสขุาภิบาล, 

กองประปา, ส านกัช่าง, 

ส านกัการช่าง 

เพื่อปรบัปรุงระบบระบาย

น า้ในพืน้ท่ีใหม้ี

ประสทิธิภาพ 

ซอ่มแซม/วางทอ่ระบายน า้ ครอบคลมุพืน้ท่ี ทัง้ 13 ชมุชน 

3. 
โครงสรา้งพืน้ฐาน

อยา่งครอบคลมุ 

ก่อสรา้งถนนคสล. 

ชมุชนรว่มใจพฒันา 

หมูท่ี่ 6 

0.00 

สว่นโยธา, กองโยธา, กอง

ช่าง, กองชา่งสขุาภิบาล, 

กองประปา, ส านกัช่าง, 

ส านกัการช่าง 

เพื่อพฒันาเสน้ทาง

คมนาคมใหไ้ดม้าตรฐาน 

- สายที่ 1 ช่วงบา้นนางบญุสง่ สงัวาลทองดี ถงึบรเิวณบา้นนาง

สาคร โสไกร กวา้ง 4 เมตร ยาว 60 เมตร - สายที่ 2 ช่วงบรเิวณ

บา้นนางทองดี โพธ์ิหิรญั ถึงบา้นนางนงลกัษณ ์เขาเขียว กวา้ง 

4 เมตร ยาว 100 เมตร - สายที่ 3 ช่วงถนนเดมิบา้นทุง่โพธ์ิ/หมู่

มอญ ถึงบรเิวณบา้นนายอนชุา ผิวช ูกวา้ง 5 เมตร ยาว 30 

เมตร - สายที่ 4 ช่วงบา้นนายเอก สระทองจตุิถงึบรเิวณบา้น

นายเกียรตศิกัดิ ์กวา้ง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 



 
 

4. 
โครงสรา้งพืน้ฐาน

อยา่งครอบคลมุ 

ก่อสรา้งถนนคสล.

ชมุชนคลองตนั

สามคัคี หมูท่ี่ 6 

0.00 

สว่นโยธา, กองโยธา, กอง

ช่าง, กองชา่งสขุาภิบาล, 

กองประปา, ส านกัช่าง, 

ส านกัการช่าง 

เพื่อพฒันาเสน้ทาง

คมนาคมใหไ้ดม้าตรฐาน 

- สายที่ 1 ช่วงบา้นนายอนเุทพ ศรคี  าทา ถงึหลงั วดัคลองตนั 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 260 เมตร - สายที่ 2 ช่วงบรเิวณบา้นนาย

พเนตร มหาราช ถงึบา้นนางเอยีง ศรหีวา้สระสม กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 150 เมตร - สายที่ 3 ช่วงบรเิวณบา้นนางน า้ออ้ย แกว้สระ

สขุ ถึงบา้นนางพรรษา มินศิร ิกวา้ง 4 เมตร ยาว 200 เมตร - 

สายที่ 4 ช่วงบรเิวณบา้นนางน า้ออ้ย แกว้สระสขุ ถึงบรเิวณบา้น

นางบงัอร สมเหมาะ กวา้ง 4 เมตร ยาว 50 เมตร - สายที่ 5 ช่วง

บรเิวณบา้นนางโฉมฉิน ศรภีมุมา กวา้ง 5 เมตร ยาว 100 เมตร 

5. 
โครงสรา้งพืน้ฐาน

อยา่งครอบคลมุ 

ก่อสรา้งถนนคสล.

ชมุชนบอ่คูร่ว่มใจ

พฒันา หมูท่ี่ 10 

0.00 

สว่นโยธา, กองโยธา, กอง

ช่าง, กองชา่งสขุาภิบาล, 

กองประปา, ส านกัช่าง, 

ส านกัการช่าง 

เพื่อพฒันาเสน้ทาง

คมนาคมใหไ้ดม้าตรฐาน 

- สายที่ 1 ช่วงบรเิวณบา้นนายวนิยั แสนพระอินทร ์ถึงสามแยก

บรเิวณสวนฝรั่ง นายบญุเลศิ สบืนาค กวา้ง 4 เมตร ระยะทาง 

310 เมตร - สายที่ 2 ช่วงบรเิวณไรน่ายวิทยา แสงส าราญ ถึง

บรเิวณแยกคสล.เดิม กวา้ง 5 เมตร ระยะทาง 200 เมตร 

6. 
โครงสรา้งพืน้ฐาน

อยา่งครอบคลมุ 

ก่อสรา้งถนนคสล. 

ชมุชนบา้นโป่งรว่มใจ

พฒันา หมูท่ี่ 5 

0.00 

สว่นโยธา, กองโยธา, กอง

ช่าง, กองชา่งสขุาภิบาล, 

กองประปา, ส านกัช่าง, 

ส านกัการช่าง 

เพื่อพฒันาเสน้ทาง

คมนาคมใหไ้ดม้าตรฐาน 

- สายที่ 1 จากสะพานขา้มคลอง ชลประทาน ถึงถนนคสล.เดิม 

เขตตดิตอ่เทศบาลสระยายโสม กวา้ง 4 เมตร ระยะทาง

ประมาณ 250 เมตร - สายที่ 2 ช่วงบรเิวณแยกถนนคสล.เดมิ

บรเิวณไรน่ายประสทิธ์ิ ศรดีี ถงึแยกถนน ลาดยางสายสระยาย

โสม - เขาชานหมาก กวา้ง 4 เมตร ระยะทาง 150 เมตร 

7. 
โครงสรา้งพืน้ฐาน

อยา่งครอบคลมุ 

เทผนงัคอนกรตี 

บรเิวณอาคาร
0.00 

สว่นโยธา, กองโยธา, กอง

ช่าง, กองชา่งสขุาภิบาล, 

เพื่อเป็นการปรบัปรุงและ

ปอ้งกนัการทรุดตวัของ

-เทผนงัคอนกรตีบรเิวณอาคารอเนกประสงค ์(สระตาเคลอืบ) 

พรอ้มฝังทอ่ระบายน า้ทิง้ (ด าเนินการตอ่เนื่อง 2 ปี) 



 
 

อเนกประสงค ์ชมุชน

ดอนเขวา้พฒันา หมู่

ที่ 1 

กองประปา, ส านกัช่าง, 

ส านกัการช่าง 

หนา้ดินบรเิวณอาคาร

อเนกประสงคฯ์ 

8. 
โครงสรา้งพืน้ฐาน

อยา่งครอบคลมุ 

ก่อสรา้งราง/วางทอ่

ระบายน า้พรอ้มบอ่

พกั 

0.00 

สว่นโยธา, กองโยธา, กอง

ช่าง, กองชา่งสขุาภิบาล, 

กองประปา, ส านกัช่าง, 

ส านกัการช่าง 

เพื่อปรบัปรุงระบบระบาย

น า้ในพืน้ท่ีใหม้ี

ประสทิธิภาพ 

ก่อสรา้งราง/วางทอ่ระบายน า้พรอ้มบอ่พกั ครอบคลมุพืน้ท่ีทัง้ 

13 ชมุชน 

9. 

การพฒันาสง่เสรมิ

และอนรุกัษ์ประเพณี

และภมูิปัญญา

ทอ้งถ่ิน 

จดังานสบืสาน

ประเพณีวนั

สงกรานตแ์ละวนั

ลอยกระทง 

66,000.00 

สว่นการศกึษา, กอง

การศกึษา, กองสง่เสรมิ

การศกึษาและวฒันธรรม, 

กองการศกึษาศาสนาและ

วฒันธรรม, ส านกั

การศกึษา 

เพื่อเป็นการสบืสาน

ขนบธรรมเนียมประเพณี

ไทย 

เยาวชน ประชาชนและผูส้งูอายใุนเขตเทศบาลเขา้รว่มกิจกรรม 

10. 

การพฒันาสง่เสรมิ

ดา้นการปอ้งกนัยา

เสพติดและรกัษา

ความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรพัยส์นิ 

ปอ้งกนัและลด

อบุตัิเหตทุางถนน

ช่วงเทศกาลปีใหม่

และสงกรานต ์

20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั

ปลดัเทศบาล, ส านกังาน

ปลดั อบต. 

เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ข 

ปัญหาอบุตัิเหตใุหก้บั 

ประชาชนที่สญัจรไป-มา 

ในช่วงเทศกาล ปีใหมแ่ละ

สงกรานต ์

ตัง้จดุพกัรถเพื่อบรกิารประชาชนท่ีใชร้ถใชถ้นนในชว่งเทศกาลปี

ใหมแ่ละสงกรานต ์

 

 



 
 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

     เทศบาลต าบลขนุพดัเพ็ง มกีารใชจ้่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามขอ้บญัญตัิงบประมาณ โดยไดม้ีการก่อหนีผ้กูพนั/ ลงนามในสญัญา รวม 3 โครงการ จ านวนเงิน 733,400 

บาท มีการเบิกจา่ยงบประมาณ จ านวน 3 โครงการ จ านวนเงิน 676,247 ลา้นบาท สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร ์ไดด้งันี ้

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพนั/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

โครงสรา้งพืน้ฐานอยา่งครอบคลมุ 1 647,387.00 1 647,387.00 

การพฒันาเศรษฐกิจชมุชนอยา่งสมดลุ ภายใตห้ลกัเศรษฐกิจพอเพียง     

การพฒันาดา้นการศกึษา ศาสนา วฒันธรรม กีฬาและการทอ่งเทีย่ว     

การพฒันางานสาธารณสขุ และยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชน     

การพฒันาสง่เสรมิและอนรุกัษ์ประเพณีและภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน 1 20,960.00 1 20,960.00 

การพฒันาสง่เสรมิดา้นการปอ้งกนัยาเสพตดิและรกัษาความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยส์นิ 1 7,900.00 1 7,900.00 

การพฒันาดา้นการเมืองและการบรหิารจดัการใหเ้กิดประสทิธิภาพและประสทิธิผล     

การพฒันาสง่เสรมิและอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม     

รวม 3 676,247.00 3 676,247.00 



 
 

    

 

 รายละเอยีดโครงการในขอ้บญัญตัิงบประมาณเทศบาลต าบลขนุพดัเพ็ง ที่มกีารก่อหนีผ้กูพนั/ลงนามในสญัญา มีดงันี ้

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามขอ้บัญญัติ/เทศ
บัญญัต ิ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. โครงสรา้งพืน้ฐานอยา่งครอบคลมุ 
อดุหนนุการประปาสว่น

ภมูิภาคอ าเภออูท่อง 
647,400.00 647,387.00 647,387.00 13.00 

2. 
การพฒันาสง่เสรมิและอนรุกัษ์ประเพณี

และภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน 

คา่ใชจ้า่ยในการจดังานสบื

สานประเพณีวนัสงกรานต์

และวนัลอยกระทง 
66,000.00 20,960.00 20,960.00 45,040.00 

3. 

การพฒันาสง่เสรมิดา้นการปอ้งกนัยา

เสพติดและรกัษาความปลอดภยัในชีวติ

และทรพัยส์นิ 

โครงการปอ้งกนัและลด

อบุตัิเหตทุางถนนในชว่ง

เทศกาลปีใหมแ่ละ

สงกรานต ์

20,000.00 7,900.00 7,900.00 12,100.00 

 

 

 

 

 



 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 

เทศบาลต าบลขุนพดัเพง็ อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 

ทั้งหมด 
อนุมตัิงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 

โครงกา
ร 

งบประมาณ 

จ านวน 

โครงกา
ร 

งบประมา
ณ 

จ านวน 

โครงกา
ร 

งบประมา
ณ 

จ านวน 

โครงกา
ร 

งบประมา
ณ 

1.โครงสรา้งพืน้ฐานอยา่งครอบคลมุ 67 
62,423,000.0

0 
8 

647,400.0

0 
1 

647,387.0

0 
1 

647,387.0

0 

2.การพฒันาเศรษฐกิจชมุชนอยา่งสมดลุ ภายใตห้ลกัเศรษฐกิจพอเพียง 7 140,000.00 - -     

3.การพฒันาดา้นการศกึษา ศาสนา วฒันธรรม กีฬาและการทอ่งเที่ยว 43 4,133,000.00 - -     

4.การพฒันางานสาธารณสขุ และยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชน 18 8,345,000.00 - -     

5.การพฒันาสง่เสรมิและอนรุกัษป์ระเพณีและภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน 4 260,000.00 1 66,000.00 1 20,960.00 1 20,960.00 

6.การพฒันาสง่เสรมิดา้นการปอ้งกนัยาเสพตดิและรกัษาความปลอดภยัในชีวิตและ

ทรพัยส์นิ 
12 882,600.00 1 20,000.00 1 7,900.00 1 7,900.00 

7.การพฒันาดา้นการเมืองและการบรหิารจดัการใหเ้กิดประสทิธิภาพและประสทิธิผล 17 4,255,000.00 - -     



 
 

8.การพฒันาสง่เสรมิและอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 10 5,260,000.00 - -     

รวม 178 
85,698,600.0

0 
10 

733,400.0

0 
3 

676,247.0

0 
3 

676,247.0

0 

 

ช. ผลการด าเนินงาน 

     เทศบาลต าบลขนุพดัเพ็ง ไดด้  าเนินการโครงการตามเทศบญัญตัิงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพืน้ท่ี โดยไดร้บัความรว่มมือ การสง่เสรมิและสนบัสนนุจากภาคประชาชน ภาครฐั และ

ภาคเอกชนในพืน้ท่ีตลอดจนโครงการตา่งๆ ประสบผลส าเรจ็ดว้ยด ีก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ประชาชนทัง้ในพืน้ท่ีและพืน้ท่ีใกลเ้คยีง โดยมีผลการด าเนินงานท่ีส าคญัดงันี ้
อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภมิู ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคิดเหน็ของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอืน่ ๆ 

 

ซ. คณะกรรมการ 

   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ 

ชื่อ ต าแหน่ง เบอรโ์ทรศัพท ์ เบอรม์ือถอื email 

ไมพ่บขอ้มลู 

 

   2. คณะกรรมการ ติดตามแผน 

ชื่อ ต าแหน่ง เบอรโ์ทรศัพท ์ เบอรม์ือถอื email 

ไมพ่บขอ้มลู 

 

   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิน่ 



 
 

ชื่อ ต าแหน่ง เบอรโ์ทรศัพท ์ เบอรม์ือถอื email 

ไมพ่บขอ้มลู 

 

     

 

 

 

ทัง้นี ้หากประชาชนทกุทา่นหรอืหนว่ยงานราชการตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมีขอ้สงสยัหรอืมีความประสงคจ์ะเสนอตวามคดิเห็นหรอืขอ้เสนอแนะ การบรหิารงานขอเทศบาลต าบลขนุพดัเพง็ทราบ 

เพื่อจะไดพ้ิจารณาการวางแผนพฒันาและปรบัปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพืน้ท่ีในระยะตอ่ไป 

    จึงประกาศมาเพือ่ทราบโดยทั่วกนั 

                                                              ประกาศ ณ วนัท่ี 24 มีนาคม 2564 

 

 

                                                              นายกเทศบาลต าบลขนุพดัเพ็ง 

 

 
 

ขอ้มลู ณ 24/03/256 

 


