
รายงานการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาสามป ี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบท่ี 2 

( 1 เมษายน 2560 - 30 กนัยายน  2560) 
 

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลบา้นเป็ด 
อ าเภอเมอืง   จังหวดัขอนแก่น 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560 
(รอบท่ี 2 เม.ย. – ก.ย.60) 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

 สวนทีไ 1 

บทน า 
**************************** 

  ตามระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดຌวยการจัดท าผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ.

2548 ละกຌเขพิไมติม (ฉบับทีไ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนด฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน จะตຌองด านินการ
วางผนพัฒนา ดยจัดท าผนพัฒนาทຌองถิไน ดยเดຌก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์นวทางการพัฒนาผนงาน/

ครงการ ละเดຌน าผนงาน/ครงการทีไเดຌวางผนเวຌเปปฏิบัติ ดยจัดท าป็นทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ของทศบาลต าบลบຌานป็ด ละพรຌอมทีไจะด านินการ฿นระดับพืๅนทีไตอเป 

  นืไองดຌวยการติดตามละประมินผลครงการป็นหนຌาทีไทีไส าคัญอยางหนึไง฿นการด านินงานพัฒนา
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ดังนัๅนองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน จึงจ าป็นตຌองมีองค์กรทีไท าหนຌาทีไติดตามละ
ประมินผลการพัฒนา พืไอ฿หຌทราบถึงนวทางละกลเก฿นการติดตามละประมินผลการด านินงานตาม
ผนพัฒนาทຌองถิไน อันจะป็นประยชน์ตอการจัดท าผนพัฒนา ทຌองถิไน ฿นปตอโเป  ละป็นการสรຌางการมี
สวนรวม฿นทຌองถิไน ดยคณะกรรมการฯ ประกอบจากหลายฝຆายดຌวยกัน ทัๅงองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
ประชาคม หนวยงานทีไกีไยวขຌอง ผูຌทนฝຆายบริหาร รวมทัๅงผูຌทรงคุณวุฒิ ซึไงการทีไ  คณะกรรมกา รฯ มาจาก
หนวยงานหลายฝຆายนีๅ จะท า฿หຌการติดตามละประมินผลป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ ละผลของการประมิน
สามารถวัดผลบรรลุละวัดความส ารใจของครงการ พืไอน าเป฿ชຌ฿นการกຌเขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
ครงการเดຌอยางทຌจริง 

 ทศบาลต าบลบຌานป็ด จึงเดຌก าหนดนวทาง฿นการติดตามประมินผลการด านินงานตามผนพัฒนา
ทศบาลต าบลบຌานป็ด ประจ าป 2560 ทัๅง 5 ยุทธศาสตร์  ดังนีๅ  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศรษฐกิจ การคຌาละการทองทีไยว 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละสังคมทีไมีคุณภาพ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนามืองละชุมชนนาอยู 
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดຌานการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประพณีละภูมิปัญญาทຌองถิไน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีไดีตามหลักธรรมาภิบาล 

คณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนา 

พืไอปฏิบัติ฿หຌป็นเปตามระบียบกระทรวงมหาดเทย  วาดຌวยการจัดท าผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ.2548 ขຌอ 28 ละกຌเขพิไมติม (ฉบับทีไ 2) พ.ศ. 2559 จึงตงตัๅงคณะกรรมการ
ติดตามละประมินผลผนพัฒนาทศบาลต าบลบຌานป็ด  ประกอบดຌวย 

1.  นายทองหลอ  สาผล  ผูຌทรงคุณวุฒิ     ประธานกรรมการ 
 2.  นายสุพล  ตຍะปั้ง  สมาชิกสภาทศบาล ขต 1 กรรมการ 
 3.  นางสาวปຂยวรรณ จิตตะมัย  สมาชิกสภาทศบาล ขต 1 กรรมการ  
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560 
(รอบท่ี 2 เม.ย. – ก.ย.60) 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

 4.  นายล าพูน  มืองสนธิ์ สมาชิกสภาทศบาล ขต 1 กรรมการ  

 5.  นายพูนศิลป์  ฿จตรง  ผูຌทนประชาคม   กรรมการ  

 6.  นายทองปอน  พียรกຌว  ผูຌทนประชาคม   กรรมการ  

 7.  ผูຌอ านวยการรงพยาบาลสงสริมสุขภาพประจ าต าบลบຌานป็ด  กรรมการ  

 8.  กษตรประจ า ต าบลบຌานป็ด      กรรมการ 
 9.  นายมนตรี  พระฤทธิ์  ผูຌทรงคุณวุฒิ   กรรมการ  

 10. น.ส.พิลาศลักษณ์ นครวงศ์  รองปลัดทศบาล          กรรมการ 
 11. นายกรียงเกร มะลิงาม  หัวหนຌาส านักปลัดทศบาล  กรรมการ  

 12. นางสุมิตรา  จันทร์อักษร  ผอ.กองวิชาการละผนงาน ลขานุการฯ 
 13. น.ส.อรทัย    ฿จปัน  นักวิคราะห์นยบายละผนฯ ผูຌชวยลขานุการ  

 

 ฿หຌคณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทศบาล  มีอ านาจหนຌาทีไ  ดังนีๅ 
1. ก าหนดนวทาง วิธีการ฿นการติดตามละประมินผลผนพัฒนา 

2. ด านินการติดตามละประมินผลผนพัฒนา 
3. รายงานผลละสนอความหในซึไงเดຌจากการติดตามละประมินผลผนพัฒนาตอผูຌบริหาร 

ทຌองถิไน พืไอ฿หຌผูຌบริหารทຌองถิไนสนอตอสภาทຌองถิไน ฿หຌประชาชน฿นทຌองถิไนทราบ ละ คณะกรรมการพัฒนา
ทຌองถิไน  พรຌอมทัๅงประกาศผลการติดตามละประมินผลผนพัฒนา฿หຌกับประชาชน฿นทຌองถิไนทราบ฿นทีไ
ปຂดผยภาย฿นสิบหຌาวันนับตวันรายงานผลละสนอความหในดังกลาวละตຌองปຂดประกาศเวຌป็นระยะวลา
เมนຌอยกวาสามสิบวันดยอยางนຌอยปละสองครัๅงภาย฿นดือนมษายนละภาย฿นดือนตุลาคมของทุกป 
 4.  ตงตัๅงคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานพืไอชวยปฏิบัติงานตามทีไหในสมควร  

วิธีการติดตามละประมินผล 

 1.  การติดตาม ( Monitoring)  ป็นการติดตามพืไอ฿หຌทราบวาหนวยงานตางโ เดຌด านินงานตาม
ครงการทีไเดຌรับการจัดสรรงบประมาณเปถึงระยะ฿ด ละป็นเปตามทีไก าหนดเวຌ฿นผนด านินการประจ าป
หรือเม หรือมีปัญหาขຌอขัดขຌองประการ฿ดทีไท า฿หຌเมสามารถด านินการเดຌตามทีไก าหนดเวຌ ดย฿หຌทุกหนวยงาน
฿นสังกัดทศบาลต าบลบຌานป็ด จัดท ารายงานผลการด านินงานครงการพัฒนา 

 2.  การประมินผล (Evaluation)  ดยบงการประมินป็น 2 ระดับ เดຌก 
        2.1  การประมินผลการด านินงานตามครงการ   ดยพิจารณาจากความส ารใจ฿นการ
ด านินงานละการ฿ชຌงบประมาณ฿นตละครงการ  
        2.2   การประมินผลการด านินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดยพิจารณาจาก
ความส ารใจ฿นการด านินงานครงการ ละการบิกจายงินงบประมาณทีไ฿ชຌจริงของครงการทีไเดຌรับ
งบประมาณ฿นตละยุทธศาสตร์การพัฒนา พืไอป็นขຌอมูล฿นการวิคราะห์ความส ารใจของยุทธศาสตร์การ
พัฒนาตละดຌาน รวมทัๅงปัญหาละอุปสรรคทีไกิดขึๅน  ละน าสนอป็นขຌอมูลตอผูຌบริหารทศบาล  ตอเป 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560 
(รอบท่ี 2 เม.ย. – ก.ย.60) 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

 กระบวนการ ขัๅนตอน ละวิธีการติดตามละประมินผล 

พืไอ฿หຌป็นการประมินผลครงการตามผนพัฒนาทศบาลต าบลบຌานป็ด ประจ าป
งบประมาณ พ.ศ.  2560 รอบทีไ 2 (1 มษายน – 30  กันยายน 2560) ป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ ละ
กอ฿หຌกิดประสิทธิผล กระบวนการขัๅนตอนละวิธีการทีไจะ฿ชຌ฿นการประมินผล ประกอบดຌวย ขัๅนตอน ละ
วิธีการ ดังตอเปนีๅ 

1)  ศึกษานวทาง ขัๅนตอน วิธีการ ของ อปท.อืไน ทัๅงจากดูงานจากสถานทีไจริง, ศึกษาขຌอมูล
จากทางอินตอร์นใต พืไอ฿หຌทราบนวทาง วิธีการ บบปลก฿หมลຌวน ามาประยุกต์฿ชຌ 
  2)  วางผนการจัดท าขຌอมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประมินผลพืไอ฿หຌประชาชนป็นผูຌ
ประมินผล การปฏิบัติงานตามผนพัฒนาทศบาลต าบลบຌานป็ด  
  3)  สุมตัวอยางครงการทีได านินการลຌวสรใจ ตามผนพัฒนาทศบาลต าบลบຌานป็ด        
ป 2560 

  4)  ออกบบละสรຌางครืไองมือติดตามละประมินผลครงการทีไจะ฿ชຌ฿นการกใบรวบรวม
ขຌอมูลทีไจ าป็นตอการประมินผล ซึไงสวน฿หญจะป็นบบสอบถาม พืไอ฿ชຌ฿นการติดตามละ ประมินผล ดย
ก าหนดกลุมปງาหมายป็นประชาชน฿นขตพืๅนทีไ 
  5)  ท าการกใบรวบรวมขຌอมูล฿นหมูบຌานปງาหมายของการส ารวจ 

  6)  น าขຌอมูลทีไเดຌมา วิคราะห์ ตามหลักวิชาการ 

  7)  จัดท าอกสารรายงาน฿หຌผูຌบริหาร สภาทศบาล คณะกรรมการพัฒนาทศบาล  หัวหนຌา
สวนราชการ  ละผูຌทีไกีไยวขຌองทราบ 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560 
(รอบท่ี 2 เม.ย. – ก.ย.60) 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

ขัๅนตอนการติดตามละประมินผลผนพัฒนา
ท้องถิ่น

ผังขัๅนตอนการด านินการติดตามละประมินผลผนพัฒนา 

ผูຌบริหารทຌองถิไนสนอตอสภาทຌองถิไน
คณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไน 

ประกาศผลการติดละประมนผลผนพัฒนา฿หຌประชาชน฿นทຌองถิไนทราบ 

฿นทีไปຂดผยภาย฿นสิบหຌาวันนับตวันทีไผูຌบริหารทຌองถิไนสนอผลการติดตามละ
ประมินผลดังกลาวละตຌองปຂดประกาศดยปຂดผยไมนຌอยกวาสามสิบวัน ดย
อยางนຌอยปีละสองครัๅงภาย฿นดือนมษายนละภาย฿นดือนตุลาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามละ
ประมินผล
ผนพัฒนา

ทຌองถิไน 

รายงานผลละสนอความหใน ซึไงไดຌจากการ
ติดตามละประมินผลผนพัฒนาตอผูຌบริหาร

ทຌองถิไน 

ด านินการติดตามละ 

ประมินผลผนพัฒนา 

ก าหนดนวทาง วิธีการ฿นการติดตามละ
ประมินผลผนพัฒนา 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560 
(รอบท่ี 2 เม.ย. – ก.ย.60) 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

 

 

บบชวยก ากับการจัดท าผนยุทธศาสตร์ของทศบาลต าบลบຌานป็ด 

 

ชืไอองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  ทศบาลต าบลบຌานป็ด 

ประดในการประมิน มี 

การด านินการ 

เมมี 

การด านินการ 

สวนทีไ  1  คณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไน   

1.  มีการจัดตัๅงคณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไนพืไอจัดท าผนพัฒนาทຌองถิไน    

2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการการพัฒนาทຌองถิไนพืไอจัดท าผนพัฒนา  
ทຌองถิไน 

  

3.  มีการจัดประชุมอยางตอนืไองสมไ าสมอ   

4.  มีการจัดตัๅงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าผนพัฒนาทຌองถิไน   

5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าผนพัฒนาทຌองถิไน   

6.  มีคณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไนละประชาคมทຌองถิไนพิจารณารางผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

สวนทีไ  2  การจัดท าผนพัฒนาทຌองถิไน   

7.  มีการรวบรวมขຌอมูลละปัญหาส าคัญของทຌองถิไนมาจัดท าฐานขຌอมูล   

8.  มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนขຌามามีสวนรวม฿นการจัดท าผน   

9.  มีการวิคราะห์ศักยภาพของทຌองถิไน (SWOT)  พืไอประมินสถานภาพการ
พัฒนาทຌองถิไน 

  

10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์ละภารกิจหลักการพัฒนาทຌองถิไนทีไสอดคลຌองกับ 
ศักยภาพของทຌองถิไน                  

  

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์ละภารกิจหลักการพัฒนาทຌองถิไนทีไสอดคลຌองกับ                 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12.  มีการก าหนดจุดมุงหมายพืไอการพัฒนาทีไยัไงยืน   

13.  มีการก าหนดปງาหมายการพัฒนาทຌองถิไน   

14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาละนวทางการพัฒนา   

15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีไสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16.  มีการอนุมัติละประกาศ฿ชຌผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17.  มีการจัดท าบัญชีกลุมครงการ฿นผนยุทธศาสตร์   
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560 
(รอบท่ี 2 เม.ย. – ก.ย.60) 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

สวนทีไ 2 

นวทางการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทศบาล 

ตามผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  รอบทีไ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

(1 มษายน – 30  กันยายน  2560)  

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

  ทศบาลต าบลบຌานป็ด เดຌก าหนดนวทาง฿นการติดตามละประมินผล ผนพัฒนาทศบาล
ตามผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 25 60-2562) ดยพิจารณาความสอดคลຌองของครงการพัฒนากับนยบายของ
ผูຌบริหารทศบาลต าบลบຌานป็ด ทีไเดຌถลงตอสภาทศบาล วิสัยทัศน์ ละยุทธศาสตร์การพัฒนา฿นชวงสามป 
(พ.ศ. 2560-2562) ละการจัดสรรงบประมาณรายจายประจ าป ส าหรับครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ตางโ 
พืไอจัดท าป็นรายงานการติดตามละประมินผลภาพรวมของความส ารใจ฿นการด านินงานตามครงการ
พัฒนา฿นยุทธศาสตร์ตางโ ทีไเดຌรับการจัดสรรงบประมาณ 

  ฿นสวนทีไ 2 นีๅ จึงป็นการสรุปนยบายของผูຌบริหารทศบาลต าบลบຌานป็ด วิสัยทัศน์ ละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา฿นชวงสามป (พ.ศ. 25 60-2562) ละการจัดสรรงบประมาณรายจายประจ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 พืไอ฿หຌหในภาพรวมของทิศทางการพัฒนาทีไทศบาลต าบลบຌานป็ด เดຌก าหนดเวຌละ
เดຌน ามา฿ชຌป็นกรอบ฿นการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทศบาล  ตอเป 

ก. นยบายของคณะผูຌบริหารทศบาลต าบลบຌานป็ด 

1. ดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 

1.1 ขยายขตระบบประปา พืไอการอุปภคละบริภค 

1.2 ขยายขตเฟฟງา฿หຌทัไวถึงพรຌอมติดตัๅงเฟฟງาสาธารณะ 

1.3 ปรับปรุงละขยายถนนสายหลัก 

1.4 กอสรຌางละปรับปรุงถนนคอนกรีตสริมหลใก ภาย฿นขตทศบาล 

1.5 กอสรຌางละปรับปรุงถนนลูกรัง ภาย฿นขตทศบาล 

1.6 กอสรຌางละปรับปรุงรองระบายนๅ า ภาย฿นขตทศบาล 

2. ดຌานศรษฐกิจละสังคม 

2.1 จัดตัๅงศูนย์จ าหนายผลิตภัณฑ์ชุมชน 

2.2 สงสริมละสนับสนุนกลุมอาชีพตางโ ฿หຌขຌมขใง ละมีรายเดຌ 
2.3 สงคราะห์ชวยหลือผูຌดຌอยอกาส ผูຌยากจน 

2.4 สนับสนุนบีๅยยังชีพผูຌสูงอายุ ผูຌพิการ ละผูຌติดชืๅออดส์ 
2.5 บริการตรวจละดูลสุขภาพผูຌสูงอายุ ละประชาชนทัไวเป 

2.6 จัดก าลังจຌาหนຌาทีไ อปพร.  ออกตรวจดูลความปลอดภัย฿นชีวิต ละทรัพย์สินของพีไนຌอง
ประชาชน 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560 
(รอบท่ี 2 เม.ย. – ก.ย.60) 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

3. ดຌานสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม 

3.1 สงสริมการออกก าลังกาย 

3.2 จัดตัๅงรงพยาบาลสงสริมสุขภาพระดับต าบล 

3.3 ปງองกันรคระบาดละรคติดตอ 

3.4 ปรับปรุงตลาดสด฿หຌมีคุณภาพละมาตรฐาน 

3.5 จัดกใบขยะมูลฝอย฿หຌทันกับความตຌองการของประชาชน 

3.6 จัดสรຌางระบบระบายนๅ าสีย 

3.7 ปรับปรุงภูมิทัศน์ละหลงทองทีไยวสวยงาม 

4. ดຌานการศึกษา ศาสนา ละวัฒนธรรมประพณี 
4.1 กอสรຌางละปรับปรุงศูนย์พัฒนาดใกลใก฿หຌเดຌมาตรฐาน 

4.2 กอสรຌางละปรับปรุงสนามกีฬาละลานกีฬาชุมชน 

4.3 สงสริมละสนับสนุนการขงขันกีฬา 
4.4 สงสริมละอนุรักษ์งานประพณีทຌองถิไน 

4.5 สงสริมละสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
4.6 สนับสนุนรงรียนทีไอยู฿นขตทศบาล 

5. ดຌานการบริหาร การมือง การปกครอง 
5.1 ทิดทูนเวຌ ซึไงสถาบันชาติ ศาสนา ละพระมหากษัตริย์ 
5.2 รักษาเวຌซึไงการปกครอง฿นระบอบประชาธิปเตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข 

5.3 ยึดหลักธรรมาภิบาล฿นการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี 
5.4 บริการบบจุดดียวบใดสรใจ (One Stop Service) 

5.5 ยึดหลักการบริหารงานบบการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

5.6 จัด฿หຌมีศูนย์฿หຌค าปรึกษาดຌานกฎหมายกประชาชน           

ข.  วิสัยทัศน์การพัฒนาทຌองถิไน  (Vision) 

  ทศบาลต าบลบຌานป็ด  เดຌก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  พืไอนຌนสภาพการณ์฿นอุดมคติ  ซึไง
ป็นจุดหมายละปรารถนาความคาดหวังทีไจะ฿หຌกิดขึๅน  หรือบรรลุผล฿นอนาคตขຌางหนຌา  ซึไงเดຌก าหนด
วิสัยทัศน์  ดังนีๅ 

เศรษฐกิจรงเรอง  บ นเมองน อย  เชิดชวฒนธรรม  ก วล ้ ดวยธรรม ภิบ ล  

ค.  พันธกิจการพัฒนาทຌองถิไน  (Mission) 

  พันธกิจทีไ  1  พัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน  สาธารณูปภค  สาธารณูปการ  ฿หຌเดຌมาตรฐานละ
พียงพอตอความตຌองการของประชาชนตามศักยภาพของทຌองถิไน ควบคูกับการวางผังมืองทีไดี 
  พันธกิจทีไ  2  มุงพัฒนาคุณภาพชีวิต ละคุณภาพทางการศึกษา  สภาพสิไงวดลຌอม       

การสาธารณสุข  การสังคมสงคราะห์สรຌางความขຌมขใงของชุมชน  ดยการมีสวนรวมของชุมชน 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560 
(รอบท่ี 2 เม.ย. – ก.ย.60) 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

  พันธกิจทีไ 3  สงสริมสนับสนุนอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประพณี ภูมิปัญญา
ทຌองถิไน  บราณสถาน  ละวัฒนธรรมอันดีงาม 

  พันธกิจทีไ  4  พัฒนาระบบบริการสาธารณะ  ละระบบปງองกันละบรรทาสาธารณภัย฿หຌ
เดຌมาตรฐาน  มีประสิทธิภาพ 
  พันธกิจทีไ  5    สงสริมการมีสวนรวมของประชาชน฿นการพัฒนาทຌองถิไนทุกขัๅนตอน 

  พันธกิจทีไ  6   สงสริมการกีฬา  นันทนาการ  กิจกรรมดใก  ยาวชนละประชาชน 

ง.  จุดมุงหมายพืไอการพัฒนา  (Goals) 

1.   การคมนาคม มีความสะดวก ถนนละการระบายนๅ าเดຌมาตรฐาน 

2.   ระบบสาธารณูปภคละสาธารณูปการ เฟฟງา ประปา ทรศัพท์ ครอบคลุมอยางทัไวถึง  

  3.   ประชาชนทีไดຌอยอกาสทางสังคมเดຌรับการดูล ละมีชีวิตความป็นอยูทีไดีขึๅน 
  4.   ประชาชนมีอาชีพ มีรายเดຌพิไมขึๅน 

  5.   ชุมชนมีความสะอาดป็นระบียบรียบรຌอย สวยงาม 

  6.   ประชาชนมีการศึกษาพิไมขึๅน 

  7.   ประชาชนมีสุขภาพดีถຌวนหนຌา 

  8.   ประชาชนมีความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน 

  9.   สิไงวดลຌอมเดຌรับการอนุรักษ์ 
  10. สงสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประพณี ภูมิปัญญาทຌองถิไน฿หຌคงอยูสืบเป 

  11. ประชาชนขຌา฿จบทบาทหนຌาทีไของตนอง ละมีสวนรวม฿นการพัฒนาทຌองถิไน  

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ละนวทางการพัฒนา฿นชวงสามป 
  ทศบาลต าบลบຌานป็ด เดຌจัดท าผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 25 60-2562)  ซึไง฿ชຌป็นป็นกรอบ
ละทิศทาง฿นการพัฒนา฿นระยะสามป ดยก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา฿หຌสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประทศ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ละนยบายของผูຌบริหาร ทีไเดຌถลงตอสภาทศบาล 
ประกอบดຌวยยุทธศาสตร์การพัฒนา  5  ดຌาน  ดังนีๅ 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560 
(รอบท่ี 2 เม.ย. – ก.ย.60) 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา นวทางการพัฒนา หนวยงานทีไรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ทีไ 1  การพัฒนาดຌาน
ศรษฐกิจ การคຌาละการ
ทองทีไยว 

 

 

1.  สงสริม สนับสนุน กระบวนการผลิต  ละ
ปรรูปทางการกษตร อบรม฿ห้ความรู้ด้านการ
ประกอบอาชีพละพิไมรายเด้พืไอก้ปัญหาความ
ยากจน ตามนวปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 
2.  ประชาสัมพันธ์ละจัดกิจกรรมสงสริมการ
ทองทีไยว 

ส านักปลัดทศบาล 

กองสวัสดิการสังคม 

กองการศึกษา 
 

 

ยุทธศาสตร์ทีไ  2  การพัฒนาคน
ละสังคมทีไมีคุณภาพ 

 

1.  สงสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน฿ห้ทัไวถึง ครอบคลุม 

2.สงสริม สนับสนุน฿ห้การชวยหลือสงคราะห์
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยอดส์ ผู้ยากเร้ ละ
ผู้ด้อยอกาสทางสังคม 

3. สงสริม สนับสนุนการก้เขปัญหายาสพติด 
ประชาชนกลุมสีไยงเด้รับการดูล 

4.  สงสริม สนับสนุน การปรับปรุงภูมิทัศน์฿หຌ
สวยงามละฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม 

5.  การสริมสรຌางความขຌมขใงละพัฒนา
กระบวนการมีสวนรวมภาคประชาชน 
6.  การปງองกันบรรทาสาธารณภัยละรักษา
ความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน 

ส านักปลัดทศบาล 

กองสาธารณสุขฯ 

กองสวัสดิการสังคม 

กองการศึกษา 

กองวิชาการละผน 

 

 

ยุทธศาสตร์ทีไ  3   การพัฒนา
มืองละชุมชนนาอยู 

1.  กอสรຌาง ปรับปรุง  ซอมซมบ ารุงรักษาถนน 
ละทอระบายนๅ า 

2.  จัดวางระบบสาธารณูปภคละสาธารณูปการ 
฿ห้ครอบคลุม ทัไวถึงละพียงพอ 
3.พัฒนา กอสร้าง ปรับปรุงบ ารุงรักษาสิไงกอสร้าง
อืไนละปรับปรุงภูมิทัศน์ภาย฿นขตต าบลบ้านป็ด 

ส านักปลัดทศบาล 

กองชาง 
กองการศึกษา 

กองสาธารณสุขฯ 

ยุทธศาสตร์ทีไ  4   การพัฒนา
ดຌานการศึกษา กีฬา นันทนาการ
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  จารีต
ประพณีละภูมิปัญญาทຌองถิไน 

1.  สงสริม พัฒนาละสนับสนุนการจัดการศึกษา
ทีไมีคุณภาพ฿นทุกระดับ ทัๅง฿นละนอกระบบ 
2.  สงสริม สนับสนุนกิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประพณีละภูมิปัญญาท้องถิไน 

3. สงสริม สนับสนุน การกีฬา นันทนาการ 
กิจกรรมดใก ยาวชนละประชาชน 

 

กองการศึกษา 



10 

 

 

 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560 
(รอบท่ี 2 เม.ย. – ก.ย.60) 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา นวทางการพัฒนา หนวยงานทีไรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ทีไ  5   การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการทีไดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

1.  สงสริม สนับสนุนละพัฒนาทักษะความรู้ 
ความสามารถ฿นการท างานของบุคลากร 
2.  การพัฒนาปรับปรุงระบบการ฿ห้บริการ
ประชาชน ปิดอกาสละชองทางการ฿ห้
ประชาชนเด้รับรู้ข้อมูลขาวสาร 
3. พัฒนาละจัดหาครืไองมือ ครืไอง฿ช้฿ห้
หมาะสมพียงพอ ส าหรับการปฏิบัติงาน 
 

ทุกสวนราชการ 

 

 

 

ฉ. การวางผน 

ทศบาลต าบลบຌานป็ด เดຌจัดท าผนยุทธศาสตร์การพัฒนาละผนพัฒนา สามป (พ.ศ. 2560-2562) 

ตามกระบวนการทีไบัญญัติเวຌ฿นระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดຌวยการจัดท าผนพัฒนาองค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน พ.ศ. 2548 ละกຌเขพิไมติม (ฉบับทีไ 2) พ.ศ. 2559  ดยผานการมีสวนรวมของประชาชน ชน การ
จัดวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน พืไอรับฟังปัญหาละความตຌองการทีไทຌจริงของประชาชน฿น
พืๅนทีไ กอนน ามาจัดท าครงการพืไอพัฒนาพืๅนทีไ ทีไบรรจุเวຌ฿นผนพัฒนาสามป ตอเป  

 ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ทศบาลต าบลบຌานป็ด เดຌประกาศ฿ชຌ  มืไอวันทีไ 31 พฤษภาคม 
2559  ดยเดຌก าหนดครงการทีไจะด านินการตามผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2560-2562) ดังนีๅ 
 

ยุทธศาสตร์ 
2560 2561 2562 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1. การพัฒนาดຌานศรษฐกิจ การคຌาละการทองทีไยว 6 1,950,000 6 1,950,000 6 1,950,000 

2. การพัฒนาดຌานคนละสังคมทีไมีคุณภาพ 48 42,386,000 68 47,337,900 74 50,957,900 

3. การพัฒนาดຌานมืองละชุมชนนาอยู 64 40,608,400 181 150,678,900 71 82,934,600 

4. การพัฒนาดຌานการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประพณีละภูมิปัญญาทຌองถิไน 

24 12,010,000 24 12,060,000 24 12,110,000 

5. การพัฒนาดຌานระบบบริหารจัดการทีได ี

ตามหลักธรรมาภิบาล 
21 44,023,600 17 2,385,000 17 2,385,000 

รวม 163 140,978,000 296 214,411,800 192 150,337,500 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560 
(รอบท่ี 2 เม.ย. – ก.ย.60) 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

 ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) พิไมติม ฉบับทีไ 1 ทศบาลต าบลบຌานป็ด เดຌประกาศ฿ชຌ  มืไอวันทีไ 
9 พฤษภาคม 2560  ดยเดຌก าหนดครงการทีไจะด านินการตามผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2560-2562) พิไมติม
ฉบับทีไ 1 ดังนีๅ 
 

ยุทธศาสตร์ 
2560 2561 2562 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

3. การพัฒนาดຌานมืองละชุมชนนาอยู 2 1,413,700 - - - - 

5. การพัฒนาดຌานระบบบริหารจัดการทีได ี

ตามหลักธรรมาภิบาล 
2 73,400 - - - - 

รวม 4 1,487,100 - - - - 

 

 

 ทศบาลต าบลบຌานป็ดไดຌบรรจุครงการ/กิจกรรม ไวຌ฿นผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  

รวมทัๅง 2 ฉบับดังนีๅ  
 

ยุทธศาสตร์ 
2560 2561 2562 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1. การพัฒนาดຌานศรษฐกิจ การคຌาละการทองทีไยว 6 1,950,000 6 1,950,000 6 1,950,000 

2. การพัฒนาดຌานคนละสังคมทีไมีคุณภาพ 48 42,386,000 68 47,337,900 74 50,957,900 

3. การพัฒนาดຌานมืองละชุมชนนาอยู 66 42,022,100 181 150,678,900 71 82,934,600 

4. การพัฒนาดຌานการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประพณีละภูมิปัญญาทຌองถิไน 

24 12,010,000 24 12,060,000 24 12,110,000 

5. การพัฒนาดຌานระบบบริหารจัดการทีได ี

ตามหลักธรรมาภิบาล 
23 44,097,000 17 2,385,000 17 2,385,000 

รวม 167 142,465,100 296 214,411,800 192 150,337,500 

 

 ทศบาลต าบลบຌานป็ด ไดຌปลีไยนปลงครงการ/กิจกรรม ฿นผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

จ านวน 14 ครงการ 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560 
(รอบท่ี 2 เม.ย. – ก.ย.60) 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

ช. การจัดท างบประมาณ 

ผูຌบริหารทศบาลต าบลบຌานป็ด เดຌประกาศ฿ชຌ ทศบัญญัติงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 มืไอ วันที่  21 กันยายน  255 9   ดยมีครงการทีไบรรจุอยู฿น ทศบัญญัติงบประมาณ รวมทัๅงหมด
จ านวน 155  ครงการ งบประมาณ 113,681,210 บาท สามารถจ านกตามยุทธศาสตร์ เดຌดังนีๅ  

 

ยุทธศาสตร์ ครงการ 
งบประมาณ 

ตามขຌอบัญญัติ 
1. การพัฒนาดຌานศรษฐกิจ การคຌาละการทองทีไยว 5 1,900,000.00 

2. การพัฒนาดຌานคนละสังคมทีไมีคุณภาพ 46 42,056,000.00 

3. การพัฒนาดຌานมืองละชุมชนนาอยู 61 36,420,400.00 

4. การพัฒนาดຌานการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประพณีละภูมิปัญญาทຌองถิไน 
24 11,975,210.00 

5. การพัฒนาดຌานระบบบริหารจัดการทีไดีตามหลักธรรมาภิบาล 19 21,329,600.00 

รวม 155 113,681,210.00 

 
 ซ.การ฿ชຌจายงบประมาณ 

           ทศบาลต าบลบຌานป็ด มีการ฿ชຌจายงบประมาณ฿นการด านินครงการตาม ทศบัญญัติงบประมาณ  

จ านกตามยุทธศาสตร์ เดຌดังนีๅ 
 

ยุทธศาสตร ์ ครงการ การบิกจายงบประมาณ 

1. การพัฒนาดຌานศรษฐกิจ การคຌาละการทองทีไยว 2 385,749.00 

2. การพัฒนาดຌานคนละสังคมทีไมีคุณภาพ 26 35,142,327.79 

3. การพัฒนาดຌานมืองละชุมชนนาอยู 68 32,775,599.00 

4. การพัฒนาดຌานการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประพณีละภูมิปัญญาทຌองถิไน 
14 6,061,792.64 

5. การพัฒนาดຌานระบบบริหารจัดการทีไดีตามหลักธรรมาภิบาล 12 17,131,920.00 

รวม 122 91,497,388.43 
 

ทศบาลต าบลบຌานป็ด มีการบิกจายงบประมาณ จ านวน 122 ครงการ จากครงการทัๅงหมด จ านวน 155 

ครงการ คิดป็นรຌอยละ 78.71 ของครงการทัๅงหมด มีการ฿ชຌจายงบประมาณ 91,497,388.43 บาท ของ
งบประมาณ 113,681,210 บาท คิดป็นรຌอยละ 80.49 ของงบประมาณทัๅงหมด 



ล าดบั หลงทีไมา งบตาม
ทีไ งบประมาณ ขຌอบัญญัติ

1 ครงการสงสริมการกษตรละ รายเดຌ 300,000 พืไอสงสริมละพัฒนาการ ฿หຌความรูຌกีไยวกับ
กลุมอาชีตตามหลักปรัชญาศรษฐกิจ จัดกใบอง ประกอบอาชีพทางการ การกษตรตามนว
พอพียง กษตรสงสริมคุณภาพชีวิต ทางปรัชญาศรษฐกจิ

ของกษตรกร฿นขตต าบล พอพียง
บຌานป็ด ละพืไอสนับสนุน
หลักปรัชญาศรษฐกิจพอ
พียงตามนวพระราชด าริ

2 ครงการพัฒนา ละสงสริมอาชีพ รายเดຌ 300,000 พืไอป็นการสงสริมละ ประชาชน฿นขต
ของประชาชน฿นขตทศบาลต าบล จัดกใบอง พัฒนาอาชีพ฿หຌกับประชาชน ทศบาลต าบล
บຌานป็ด ฿นขตทศบาลต าบลบຌานป็ด บຌานป็ด

3 ครงการจຌางนักรียน/นักศึกษา รายเดຌ 500,000 1.พืไอ฿หຌป็นเปตามนยบาย นักรียน/นักศึกษา
ท างาน฿นชวงปຂดภาครียน จัดกใบอง การจัดระบียบสังคม การ ทีไมีอายุ ตัๅงต 15 ป

ปງองกันละกຌเขปัญหา ขึๅนเปดยมีวุฒิการ
ยาสพติดกระทรวงมหาดเทย ศึกษาเมตไ ากวามัธยม
2.พืไอสรຌางรายเดຌละป็น ศึกษาตอนตຌนมีภูมิ
การบรรทาปัญหาความ ล านาอยู฿นพืๅนทีไต าบล

ดือดรຌอนของผูຌปกครอง บຌานป็ด
4 ครงการสงสริมการทองทีไยว รายเดຌ 500,000 พืไอสงสริมการทองทีไยว จัดกิจกรรมสงสริม

ทศบาลต าบลบຌานป็ด จัดกใบอง ฿นขตทศบาลต าบลบຌานป็ด การทองทีไยว฿นขต
ทศบาลต าบล
บຌานป็ด

5 ครงการขงขันกีฬาความรใว รายเดຌ 300,000 พืไอสงสริมการทองทีไยว จัดการขงขันกีฬา
ทางนๅ า จัดกใบอง ของทะลสาบบึง ความรใวทางนๅ า

หนองคตร

รายละอียดครงการ฿นทศบัญญัตงิบประมาณ พ.ศ.2560 ทศบาลต าบลบຌานป็ด  มดีงันีๅ

ผลผลิต

ยุทธศาสตร์ทีไ 1 การพัฒนาศรษฐกิจ การคຌา ละการทองทีไยว

ครงการ วัตถุประสงค์

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560
(รอบท่ี 2 เม.ย.-ก.ย.60) เทศบาลต าบลบา้นเป็ด



ล าดบั หลงทีไมา งบตาม
ทีไ งบประมาณ ขຌอบัญญัติ

ผลผลิตครงการ วัตถุประสงค์

6 ครงการพัฒนาศักยภาพกนน า รายเดຌ 50,000 1.พืไอกนน าดຌานสุขภาพ กนน าดຌานสุขภาพ
สุขภาพละสงสริมสุขภาพ฿นชุมชน จัดกใบอง มีความรูຌละความสามารถ ละประชาชน฿นขต

฿นกิจกรรมสงสริมสุขภาพ ทศบาลต าบลบຌาน
ละปງองกันรค ป็ด 23 หมูบຌาน
2.พืไอสงสริมสุขภาพ
ประชาชน฿นชุมชน฿หຌมี
สุขภาพดี

7 ครงการปງองกันละควบคุมรค รายเดຌ 50,000 1.พืไอควบคุมปງองกันรค ประชาชน/กนน า
ละปງองกันรคติดตอตามฤดูกาล จัดกใบอง เขຌลือดออก เขຌหวัด฿หญ ดຌานสุขภาพ฿นขต

ละรคติดตอ ทศบาลต าบล
2.พืไอปງองกันการกิดรค บຌานป็ด
ระบาดตามฤดูกาล

8 ครงการอาหารปลอดภัย รายเดຌ 100,000 1.พืไอปรับปรุงระบบสิไง ตลาดนาซืๅอ 1 หง
จัดกใบอง วดลຌอมของตลาดนาซืๅอ รຌานอาหาร฿นขต

2.ฝງาระวังสารปนปือ้น฿น ทศบาลบຌานป็ด
อาหารละผูຌประกอบการ จ านวน 100 รຌาน
3.พัฒนาการจัดการรຌาน
อาหารนาซืๅอ

9 ครงการตรวจคัดกรองสุขภาพละ รายเดຌ 100,000 ฿หຌบริการดຌานการตรวจ ประชาชน฿นขต
รักษาพยาบาลชิงรุก จัดกใบอง รักษาสุขภาพประชาชน ทศบาลต าบล

฿นชุมชน บຌานป็ด
10 ครงการงินสมทบกองทุน ระบบ รายเดຌ 600,000 สนับสนุนการสรຌางสุขภาพ กองทุนหลักประกัน

หลักประกันสุขภาพ฿นระดับทຌองถิไน จัดกใบอง ประชาชนดยมีสวนรวม สุขภาพ ทศบาล
หรือพืๅนทีไ (สปสช.) ระหวางกระทรวงสาธารณสุข ต าบลบຌานป็ด

ละ อปท.

ยุทธศาสตร์ทีไ 2 การพัฒนาคนละสังคมทีไมคุีณภาพ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560
(รอบท่ี 2 เม.ย.-ก.ย.60) เทศบาลต าบลบา้นเป็ด
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11 ครงการพัฒนาศักยภาพของ กน รายเดຌ 500,000 พืไอพัฒนาละพิไมศักยภาพ กนน าดຌานสาธารณ
น าดຌานสาธารณสุข จัดกใบอง กนน าดຌานสาธารณสุข฿หຌ สุข ทศบาลต าบล

มีความรูຌความชีไยวชาญ บຌานป็ดละผูຌ
฿นการดูลสุขภาพของ กีไยวขຌอง
ประชาชน

12 ครงการพัฒนาศักยภาพกนน า รายเดຌ 50,000 พืไอพิไมความรูຌ฿หຌกนน า รงรียนมัธยม 2 หง

ยาวชนตຌานภัยอดส์ละการ จัดกใบอง ยาวชนละรณรงค์฿หຌมี
รณรงค์ปງองกันรคอดส์฿นชุมชน ความรูຌละปງองกันตนอง

จากรคอดส์
13 ครงการสงสริมสุขภาพผูຌสูงอายุ รายเดຌ 50,000 1.พืไอสรຌางสริมศักยภาพ ผูຌสูงอายทุุกราย฿นขต

฿นชุมชน จัดกใบอง ฿หຌผูຌสูงอายุท า฿หຌมีสุขภาพ ทศบาลต าบล
กายจิตดีสมวัยรวมสรຌาง บຌานป็ด
ต าบลบຌานป็ดป็นต าบล
หงความสุข
2.พืไอสงสริม฿หຌผูຌสูงอายุ
ทีไสามารถป็นตຌนบบละ
ป็นบบอยาง฿หຌผูຌอืไนเดຌ

14 ครงการสนับสนุนงินสงคราะห์ รายเดຌ 192,000 พืไอ฿หຌการสนับสนุน ชวย 23 หมูบຌาน จ านวน
ผูຌปຆวยรคอดส์ จัดกใบอง หลือผูຌปຆวยรคอดส์฿หຌ 20 คน

สามารถอยูป็นปกติ฿นสังคม
เดຌ

15 ครงการสงสริมศักยภาพละจัด รายเดຌ 200,000 พืไอสงสริมศักยภาพละจัด ผูຌสูงอายุ฿นขตต าบล
สวัสดิการสังคมกผูຌสูงอายุ ฿นขต จัดกใบอง สวัสดิการกผูຌสูงอายุ฿น บຌานป็ด
ทศบาลต าบลบຌานป็ด ขตต าบลบຌานป็ด

16 ครงการสริมสรຌางความรูຌความ รายเดຌ 150,000 พืไอสรຌางความขຌมขใง฿หຌ สมาชิกทีไมีภูมิล านา
ขຌา฿จ฿นสิทธิขัๅนพืๅนฐาน พืไอสรຌาง จัดกใบอง กับกลุมคนพิการละรวม อยู฿นต าบลบຌานป็ด
ความขຌมขใงของคนพิการ ฿นชุมชน กลุมกันป็นครือขาย
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17 อุดหนุนครงการสนับสนุน ภารกิจ รายเดຌ 10,000 พืไอสนับสนุนกิจกรรมของ สนบัสนนุงบประมาณ

ของหลากาชาด จังหวัดขอนกน จัดกใบอง หลากาชาดอ าภอมือง ฿หຌกับหลากาชาด
ขอนกน จังหวัดขอนกน

18 ครงการวทีลกปลีไยนความรูຌ รายเดຌ 700,000 ผูຌสูงอายุ คนพิการละ จัดกิจกรรมดย฿หຌ
ละพัฒนาศักยภาพความป็นอยู จัดกใบอง ผูຌดຌอยอกาส มีอกาสท า ผูຌสูงอายุ คนพิการ
ผูຌสูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กิจกรรมรวมกัน ละผูຌดຌอยอกาสมี
ละผูຌดຌอยอกาส สงสริมความมีคุณคา฿หຌกับผูຌ สวนรวมสดงความ

สูงอายุคนพิการ ละผูຌดຌอย คิดหใน
อกาส

19 ครงการบีๅยยังชีพพิการ งินอุดหนุน 25,524,000 พืไอสงคราะห์บีๅยยังชีพ ผูຌสูงอายุ฿นขต
บบมีวัตถุ ละยกระดับคุณภาพชีวิต ทศบาลต าบล
ประสงค์ ผูຌสูงอายุ บຌานป็ด จ านวน 

พืไอสรຌางหลักประกันรายเดຌ 3,270 คน
฿หຌกผูຌสูงอายุทีไมีรายเดຌเม
พียงพอ หรือเมสามารถ
ประกอบอาชีพลีๅยงตัวองเดຌ

20 ครงการบีๅยยังชีพพิการ งินอุดหนุน 5,280,000 พืไอด านนิการสนบัสนนุละ ผูຌพกิาร฿นขตทศบาล

บบมีวัตถุ สงคราะห์บีๅยความพิการ ต าบลบຌานป็ด
ประสงค์ ฿หຌกคนพิการ฿นขต จ านวน 550 คน

ทศบาลต าบลบຌานป็ด
21 อุดหนุนศูนย์อ านวยการปງองกัน รายเดຌ 30,000 พืไอสนับสนุนงบประมาณ สนบัสนนุงบประมาณ

ละปราบปรามยาสพติด จังหวัด จัดกใบอง ฿นการปງองกันละกຌเข ฿หຌกับ ศอ.ปส.จ.ขก.

ขอนกน (ศอ.ปส.จ.ขก.) ตามครง ปัญหายาสพติดจังหวัด
การปງองกันละกຌเข ปัญหายา ขอนกน
สพติดจังหวัดขอนกน
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22 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการปງองกัน รายเดຌ 50,000 พืไอสนับสนุนงบประมาณ สนบัสนนุงบประมาณ

ละปราบปรามยาสพติดอ าภอ จัดกใบอง ฿นการปງองกันละกຌเข ฿หຌกับ ศป.ปส.อ.

มืองขอนกน (ศป.ปส.อ.มือง ปัญหายาสพติด฿หຌกับศูนย์ มืองขอนกน
ขอนกน) ตามครงการปງองกัน ปฏิบัติการปງองกันละ
ละกຌเขปัญหายาสพติดอ าภอ ปราบปรามยาสพติด 
มืองขอนกน อ.มือง ขอนกน

23 ครงการรณรงค์ละปງองกัน ยาสพ รายเดຌ 50,000 พืไอปງองกันปัญหายาสพ สถานศึกษา฿นขต
ติด฿นสถานศึกษา จัดกใบอง ติด฿นสถานศึกษา฿นขต ต าบลบຌานป็ด

ต าบลบຌานป็ด
24 ครงการอบรมคายยาวชน รายเดຌ 50,000 พืไอปງองกันปัญหายาสพ ยาวชนทีไขຌารวม

จัดกใบอง ติดภาย฿นขตต าบลบຌานป็ด ครงการหางเกลยา
สพติด

25 ครงการบຌานป็ดมืองนาอยู รายเดຌ 100,000 1.รณรงค์สรຌางจิตส านึก฿น จ านวน 23 หมูบຌาน
จัดกใบอง การดูลรักษาความสะอาด

ละสิไงวดลຌอม
2.สรຌางกนน าชุมชน฿นการจดั

การปัญหาขยะละสิไงวดลຌอม

26 ครงการบึงสวยนๅ า฿ส รายเดຌ 50,000 พืไอจดัตัๅงครือขายฝງาระวัง ล าหຌวยละหนอง
จัดกใบอง ล าหຌวยหนองนๅ าสาธารณะ นๅ าสาธารณะทุกหง

฿นต าบลละก าจัดวัชพืช
พืไอคลองสวยนๅ า฿ส

27 ครงการทຌองถิไนเทยรวม฿จภักด์ิ รายเดຌ 100,000 พืไอกຌเขปัญหาภาวะลก ภาย฿นขตทศบาล
รักษ์พืๅนทีไสีขียว จัดกใบอง รຌอนละรวมถวายป็นราช ต าบลบຌานป็ด

สักการะ฿นวรกาสพระบาท
สมดใจพระจຌาอยูหัวฯทรง
ฉลิมพระชนมายคุรบ 7 รอบ

84 พรรษา
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28 ครงการจัดงานวันทศบาล รายเดຌ 50,000 พืไอป็นการชิดชูความส าคัญ จัด฿หຌมีการท าบุญ
จัดกใบอง ของการปกครองทຌองถิไน ประกอบพิธีทางศาสนา

รูปบบทศบาล ละจัดกจิกรรมบ าพใญ

ประยชน์รวมกับ
ประชาชน

29 ครงการปกปງองสถาบันส าคัญของชาติ รายเดຌ 200,000 พืไอ฿หຌกิดความรักสมัคร กลุมพลังมวลชน
จัดกใบอง สมานสามัคคี฿นความป็น ต าบลบຌานป็ด

ชนชาติเทยทีไมีสถาบัน
พระมหากษัตรย์ป็นศูนย์
รวม฿จยึดหนีไยวจิต฿จละ
คงอยูคูชาติเทยตลอดเป

30 ครงการจัดงานรัฐพิธีตาง โ รายเดຌ 250,000 พืไอด านินการจัดกิจกรรม กลุมพลังมวลชน
จัดกใบอง งานรัฐพิธีตาง โ ป็นการ ต าบลบຌานป็ด

ฉลิมพระกียรติสถาบัน
พระมหากษัตรย์ ละสดง
ออกถึงความจงรักภักดี

31 ครงการปรองดองสมานฉันท์ รายเดຌ 50,000 พืไอ฿หຌประชาชนมีสวนรวม ประชาชน฿นขต
ทศบาลต าบลบຌานป็ด จัดกใบอง ฿นกิจกรรม "คืนความสุข฿หຌ ต าบลบຌานป็ด

กับคน฿นชุมชน ปรองดอง
ป็นหนึไงดียว"

32 ครงการสริมสรຌางครอบครัว อบอุน รายเดຌ 50,000 พืไอสงสริมการมีสวนรับ จดักิจกรรมสรຌางฐาน
ขຌมขใง จัดกใบอง ผิดชอบตอสังคม พืไอจะเดຌ ความรูຌ฿หຌกับสมาชิก

เมสรຌางปัญหา฿หຌกับตนอง ฿นครอบครัว
ครอบครัว สังคม ละมีสวน จดักจิกรรมสริมสรຌาง

รวม฿นการปງองกนัละกຌเข ความสัมพันธร์ะหวาง
ปัญหา สมาชิก฿นครอบครัว
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33 ครงการสรຌางความขຌมขใง ฿หຌกับ รายเดຌ 500,000 1.สงสริมพัฒนา฿หຌชุมชน จดัประชุมคณะกรรม
ชุมชน จัดกใบอง ตาง โ มีกิจกรรมรวมกัน การชุมชน ดือนละ

2.สรຌางระบบครือขายชุมชน 1 ครัๅง
฿หຌขຌมขใง

34 ครงการจัดประชุมชิงปฏิบัติการ รายเดຌ 50,000 พืไอปຂดอกาส฿หຌองค์กรชุมชน จัดประชุมฯ฿หຌกับ
พืไอจัดท าผนชุมชน จัดกใบอง เดຌมีบทบาทละมีสวนรวม ชุมชน฿นขตพืๅนทีไ

฿นการพัฒนาชุมชนตนอง จ านวน 86 ชุมชน
พืไอ฿หຌชุมชนมีผนชุมชน
ป็นของตนอง

35 ครงการฝຄกอบรมละทัศนศึกษา รายเดຌ 1,200,000 พืไอสริมสรຌางความรูຌละ จัดฝຄกอบรม ละ฿หຌ
ดูงานของคณะกรรมการชุมชน/ จัดกใบอง ประสบการณ์ การลก คณะ - กรรมการชุมชน

ผูຌน าหมูบຌานละบุคคล฿นชุมชน ปลีไยนวัฒนธรรมละการ ผูຌน าหมูบຌานละบคุคล

สริมสรຌางความรัก ความ ฿นชุมชนเปศึกษา
สามัคคี฿นหมูคณะ ดูงานหนวยงานอืไน

36 ครงการติดตามละประมินผล รายเดຌ 50,000 1.พืไอบงบอกถึงศักยภาพ 1.ส ารวจติดตามละ
ผนพัฒนาทศบาล ละส ารวจ จัดกใบอง การบริหารงาน ประมินผลผน
ความคิดหในของประชาชนตอการ 2.พืไอ฿ชຌป็นขຌอมูล฿นการ พัฒนา ทต.บຌานป็ด
บริหารงานทศบาลต าบลบຌานป็ด วางผน฿นการพัฒนาต าบล 2. ส ารวจความคิด

ครัๅงตอเป หในของประชาชน
3.พืไอ฿หຌประชาชนมีสวนรวม ทีไมีผลตอการด านิน
฿นการคิดรวมพฒันาต าบล งานของ ทต.บຌานป็ด
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37 ครงการจัดท าผนพัฒนาของ รายเดຌ 80,000 1.พืไอ฿หຌมีผนพัฒนามี จัดท า/ปรับปรุงผน
ทศบาลต าบลบຌานป็ด จัดกใบอง ความหมาะสมถูกตຌอง พัฒนาทุกป

สะทຌอนปัญหาละความตຌอง
การของประชาชนเดຌดีทีไสุด
2.พืไอป็นนวทาง฿นการ
บริหารงานละพฒันาต าบล

38 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน พืไอ รายเดຌ 1,200,000 พืไอสนับสนุนละสงสริม สนบัสนนุงบประมาณ

ท ากิจกรรมพัฒนาชุมชน฿นขต จัดกใบอง การพัฒนาชุมชน สงสริม ฿หຌกับคณะกรรมการ
ทศบาลต าบลบຌานป็ด การมีสวนรวม฿นชุมชน ชุมชน฿นขต ทต.

ยกระดับคุณภาพชีวิตของ ต าบลบຌานป็ดป็น
ประชาชน฿นขตทศบาล รายเตรมาส รวม 4 

ต าบลบຌานป็ด ครัๅงตอป

39 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน พืไอ รายเดຌ 300,000 พืไอสนับสนุนการจดักจิกรรม สนบัสนนุงบประมาณ

จัดกิจกรรมทิดพระกียรติ ฿นชุมชน จัดกใบอง การทิดพระกียรติ ละ ฿หຌกับคณะกรรมการ
นืไอง฿นวันฉลิม พระชนมพรรษา การสดงออกถึงความจง ชุมชน฿นขตทศบาล
องค์สมดใจพระจຌาอยูหัว ละ รักภักดี ละถวายป็น ต าบลบຌานป็ด ฿น
สมดใจพระบรมราชินีนาถ พระราชกุศล ดองค์สมดใจ ดือนของวันฉลิม

พระจຌาอยูหัวละสมดใจ พระชนมพรรษาของ
พระบรมราชินีนาถ พระบาทสมดใจ

พระจຌาอยูหัวละ
สมดใจพระบรมราชิ
นีนาถ
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40 ครงการฝຄกอบรมละทัศนศึกษา รายเดຌ 300,000 พืไอสงสริมภาวะผูຌน าก จัดฝຄกอบรม฿หຌความ
ดูงานพืไอพัฒนาศักยภาพบทบาท จัดกใบอง สตรี฿นชุมชนฯลฯ พืไอสริม รูຌละศึกษาดูงานนอก

ของกลุมสตรี ทศบาลต าบลบຌานปด็ สรຌางความขຌมขใงของบท สถานทีไ฿หຌกับกลุม
บาทสตรีฯลฯ พืไอศึกษาหา สตรี ทต.บຌานป็ด
ความรูຌละประสบการณ์
จากทຌองถิไนอืไนละน ามา
ปรับปรุงพัฒนาการฯลฯ

41 ครงการปງองกันละรักษาความ รายเดຌ 1,500,000 พืไอป็นการปງองกันรักษา 23 หมูบຌาน฿นขต
ปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน ของ จัดกใบอง ความปลอดภัย฿นชีวิตละ ต าบลบຌานป็ด
ประชาชนของทางราชการ ทรัพย์สิน สถานทีไราชการ฿น

พืไอลดปัญหาอาชญากรรม ขต พืๅนทีไรับผิดชอบ
ละปัญหายาสพติด฿น
กลุมยาวชน
พืไอเดຌมีก าลังพิไมขึๅน฿นการ
สนับสนุนการปฏิบัติหนຌาทีไ
ของงานปງองกันละบรรทา
สาธารณภัย

42 ครงการครบรอบวันสถาปนา อาสา รายเดຌ 30,000 พืไอ฿หຌกิดความสามัคคี฿น อปพร. ทุกนาย฿น
สมัครปງองกนัภัยฝຆายพลรือน (อปพร.) จัดกใบอง หมูสมาชิก อปพร.ดຌวยกัน ขต ทศบาลต าบล

พืไอสนับสนุนสมาชิก บຌานป็ด
อาสาสมัครปງองกันภัย
ฝຆายพลรือน จัดกิจกรรม
ทีไป็นประยชน์กับสังคม
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43 ครงการปງองกันละลดอุบัติหตุ รายเดຌ 300,000 พืไอลดอุบัติหตุ฿นชวง ประชาชนละนักทอง

ทางถนน  ชวงทศกาลป฿หม ชวง จัดกใบอง ทศกาลป฿หม ทศกาล ทีไยว ทีไจะดินทาง
ทศกาลสงกรานต์ สงกรานต์ ผาน฿นพืๅนทีไทศบาล

พืไอ฿หຌประชาชนมีความรูຌ ต าบลบຌานป็ด
ความขຌา฿จกีไยวกับการ฿ชຌ
รถ฿ชຌถนนตามกฏจราจร
พืไอ฿หຌบริการกับผูຌดินทาง ชน

สຌนทางการดิน บริการนๅ าดืไม

จุดพักผอน

44 ครงการกຌเขปัญหานๅ าทวมละ รายเดຌ 500,000 1.พืไอป็นคา฿ชຌจาย฿นการ ฿นขตทศบาลต าบล
ปัญหาภัยลຌงอัคคีภัย วาตภัย ละ จัดกใบอง ชวยหลือผูຌประสบสาธารณ บຌานป็ด
สาธารณภัยอืไน โ ภัยตาง โ 2.พืไอจัดซืๅอวัสดุ

อุปกรณ์฿นการชวยหลือละ

บรรทาผูຌประสบสาธารณภยั

45 ครงการฝຄกอบรมการรักษาความ รายเดຌ 50,000 1.พืไอพิไมประสิทธิภาพ จຌาพนักงาน จຌาหนຌา
สงบรียบรຌอยละการจราจร จัดกใบอง บุคลากรงานทศกิจ฿หຌมีความทีไ พนักงานงานทศ

พรຌอม฿นการรักษาความสงบ กิจผูຌปฏบิติังานจราจร

2.พืไอจัดระบียบสังคมดย
อยูภาย฿ตຌกรอบของกฏหมาย

3.สริมสรຌางสังคม฿หຌอยู
รวมกันเดຌอยางมีความสุข
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46 อุดหนุนครงการฝຄกอบรมยุทธวิธี รายเดຌ 200,000 1.พืไอปງองกันละรักษา ฝຄกอบรม อปพร.

ต ารวจพืๅนฐานส าหรับอาสาสมัคร จัดกใบอง ความปลอดภัย฿นชีวิตละ อรม. ประจ าต าบล
ปງองกันภัยฝຆายพลรือน (อปพร.) ทรัพย์สินของประชาชน บຌานป็ด
อาสาสมัครรักษาความปลอดภัย ละของทางราชการ
ประจ าหมูบຌาน (อรม.) ทศบาลต าบล 2.พืไอลดปัญหาอาชญา
บຌานป็ดของก ากับการปฏิบัติการ กรรมตาง โ 
พิศษ (COMMANDO P.4) ฿หຌ 3.พืไอ฿หຌมีก าลังพิไมขึๅน฿น
กับศูนย์สืบสวนต ารวจภูธรภาค 4 การสนับสนุนการปฏิบัติ

หนຌาทีไของงานปງองกันละ
บรรทาสาธารณภัย

47 ครงการติดตัๅงเฟฟງาสงสวาง รายเดຌ 1,000,000 1.พืไอปງองกันละลดอุบัติ 1.ลดความสีไยงภัย
ละติดตัๅงกลຌองวงจรปຂด CCTV ฿น จัดกใบอง หตุ฿นจุดสีไยงภัยอันตราย อันตราย ฿นชีวิตละ
จุดสีไยงภัยพืๅนทีไต าบลบຌานป็ด ฿นขตชุมชน ทรัพยสิ์นของประชาชน

2.฿ชຌตรวจสอบกรณีมีอุบัติ 2.ประชาชนมีความ
หตุหรืออาชญากรรมกิดขึๅน ปลอดภัย฿นการ฿ชຌ
฿นขตพืๅนทีไ ชีวิตประจ าวัน
3.฿ชຌฝງาระวังการพรระบาด

ของยาสพติด

48 อดุหนุนครงการสายตรวจรวมชุมชน รายเดຌ 60,000 พืไอปງองกันปราบปรามละ บຌานกนทอง หมูทีไ 22

คายสามัคคี฿หຌกับกรมทหารราบทีไ 8 จัดกใบอง ฝງาระวังปัญหายาสพติด บຌานสันติสุข หมูทีไ 11

คายสีหราชดชเชย อาชญากรรม บຌานสุภัทรา หมูทีไ 20

พืไอ฿หຌกิดครือขายความ
รวมมือภาครัฐละประชาชน
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49 ครงการฝຄกอบรมอาสาสมัคร รายเดຌ 50,000 พืไอ฿หຌ อปพร.มีความรูຌความ จ านวน 1 รุน
ปງองกันภัยฝຆายพลรือน จัดกใบอง ขຌา฿จกีไยวกับสาธารณภัย

พืไอ฿หຌกิดครือขายความ
รวมมือทีไขຌมขใงละกวຌาง
ขวาง฿นการปງองกันละ
บรรทาสาธารณภัย
พิไมจ านวนสมาชิกอาสาสมัคร

ปງองกันภัยฝຆายพลรือน
50 ครงการดຌานการปງองกันละ รายเดຌ 50,000 พืไอป็นการปງองกัน฿หຌ ประชาชนพนักงาน

บรรทาสาธารณภัย จัดกใบอง ความรูຌละปฏิบัติจริงดຌาน จຌาหนຌาทีไ อปพร.

การปງองกันละบรรทา ทต.บຌานป็ด
สาธารณภัยทุกประภทก
ประชาชน พนักงานทศบาล
จຌาหนຌาทีไ อปพร.ละพนัก
งานดับพลิง

51 ครงการคา฿ชຌจาย฿นการจัดการ รายเดຌ 50,000 พืไอป็นคา฿ชຌจาย฿นการ หมูบຌาน฿นขตทศ
จราจร จัดกใบอง ด านินการกีไยวกับการ บาลต าบลบຌานป็ด

จราจรภาย฿นขตทศบาล
ต าบลบຌาน

52 ครงการกอสรຌางวางทอระบายนๅ า รายเดຌ 406,200 พืไอปງองกนัปัญหานๅ าทวมขัง วางทอระบายนๅ า
พรຌอมบอพักละรางวี หมูทีไ 1 บຌาน จัดกใบอง ละนๅ านาสีย฿นขตชุมชน 0.40 ม. ความยาว
ป็ด (จากบຌานลขทีไ 119 หลังวัด 217.00 ม. พรຌอม
ถึงตลาด ยในบຌานป็ด) ปງายครงการ

ยุทธศาสตร์ทีไ 3 การพัฒนามอืงละชมุชนนาอยู
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53 ครงการกอสรຌางวางทอระบายนๅ า รายเดຌ 433,200 พืไอปງองกันปัญหานๅ าทวม วางทอระบายนๅ า
บอพักละรางวี หมูทีไ 1 บຌานป็ด จัดกใบอง ขังละนๅ านาสีย฿นขต 0.40  ม. ความยาว
(จากบຌานนางปน พียจันทร์ถึง ชุมชน 225.00 พรຌอมปງาย
บຌาน นายประสิทธิ ์หาญสุริย)์ ครงการ

54 ครงการกอสรຌางวางทอระบายนๅ า รายเดຌ 388,300 พืไอปງองกันปัญหานๅ าทวม 1.ขนาดทอ0.60

พรຌอมบอพักละรางวี จ านวน 2 จุด จัดกใบอง ขังละนๅ านาสีย฿นขต ม. พรຌอม บอพักละ
หมูทีไ 2 บຌานป็ด (จากบຌานนางสาว ชุมชน รางวี ความยาว 90.00

ประทุมทิพย์ถึงบຌานนายสุพล มือง ม. 2. ขนาดทอ
สนธิ์) 0.60 ม.พรຌอมบอพัก

ละรางวีความยาว
46.00 ม. ความยาว
รวม 136.00 ม. พรຌอม

ปງายครงการ

55 ครงการกอสรຌางวางทอระบายนๅ า รายเดຌ 293,700 พืไอปງองกันปัญหานๅ าทวม 1.ขนาดทอ0.60

พรຌอมบอพักละรางวี จ านวน 2 จุด จัดกใบอง ขังละนๅ านาสีย฿นขต ม.พรຌอมบอพักละ
หมูทีไ 2 บຌานป็ด (จากบຌานนายระวิ ชุมชน รางวี ความยาว 54.00

จຌงพรหมมา ถึงบຌานนายสุวรรณ ม. 2 ขนาดทอ
จ ารัสนว) 0.60 ม.พรຌอมบอพัก

ละรางวีความยาว
54.00 ม. ความยาว
รวม 108.00 ม. พรຌอม

ปງายครงการ
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56 ครงการกอสรຌางวางทอระบายนๅ า รายเดຌ 350,000 พืไอปງองกันปัญหานๅ าทวม 1.ขนาดทอ0.60

พรຌอมบอพักละรางวี จ านวน 2 จุด จัดกใบอง ขังละนๅ านาสีย฿นขต ม. พรຌอมบอพักละ
หมูทีไ 3 บຌานป็ด (จากบຌานนายวนัชัย ชุมชน รางวีความยาว 67.00 

จนัทร์ทพ ถงึบຌานนายสมคิด ผางจนัดา) ม. พรຌอมบอพักละ
รางวีความยาว 64.00 

ม. ความยาวรวม 
131.00 ม. พรຌอม
ปງายครงการ

57 ครงการกอสรຌางวางทอระบายนๅ า รายเดຌ 411,500 พืไอปງองกันปัญหานๅ าทวม ขนาดทอ0.60 ม.

พรຌอมบอพักละรางวี หมูทีไ 3 บຌาน จัดกใบอง ขังละนๅ านาสีย฿นขต ความยาว 149.00 ม.

ป็ด (จากบຌานนายสิงห์ ถึงบຌาน ชุมชน พรຌอมบอพกัละรางวี

นางสมพียร) พรຌอมปງายครงการ

58 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริม รายเดຌ 1,107,700 พืไออ านวยความสะดวกก ถนนกวຌาง 6.00 ม.

หลใก หมูทีไ 3 บຌานป็ด (จากบຌาน จัดกใบอง ผูຌ฿ชຌสຌนทางคมนาคม฿นขต ความยาว 345.00 ม.

นายพลิด นามศิริ ถึงถนนบຌานป็ด ทศบาลต าบลบຌานป็ด หนา 0.15 ม. พรຌอม
เปบຌานพรสวรรค์) ปງายครงการ

59 ครงการกอสรຌางถนน คสล. หมูทีไ 4 รายเดຌ 882,000 พืไออ านวยความสะดวกก ผิวจราจรกวຌาง 5.00

บຌานคกฟันปง (หนຌาอูนๅ ามันถึง จัดกใบอง ผูຌ฿ชຌสຌนทางคมนาคม฿นขต ม. ยาว 300.00 ม.

หนຌาบຌาน นางบัวบาน นามพุทธา) ทศบาลต าบลบຌานป็ด หนา 0.15 ม. 

60 ครงการกอสรຌางระบบปງองกัน รายเดຌ 323,000 พืไอปງองกันปัญหานๅ าทวม ติดตัๅงระบบบ าบัดนๅ า
นๅ าทวม ละระบบบ าบัดนๅ าสียหมู จัดกใบอง ขังละนๅ านาสีย฿นขต สีย พรຌอมประตูนๅ า
ทีไ 5 บຌานหัวทุง (บริวณศูนย์บริการ ชุมชน
สาธารณสุขมูลฐาน บຌานหัวทุง)
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61 ครงการกอสรຌางวางทอระบายนๅ า รายเดຌ 455,700 พืไอปງองกันปัญหานๅ าทวม ขนาดทอ0.60 ม.

พรຌอมบอพักละรางวี หมูทีไ 5 จัดกใบอง ขังละนๅ านาสีย฿นขต ความยาว 165.00 ม.

บຌานหัวทุง (ถนนกตุกຌว ชุมชน 3 ชุมชน พรຌอมบอพกัละรางวี

จากถนนศรีจนัทร์ ถึงถนนศรีสะอาด) พรຌอมปງายครงการ
62 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีต รายเดຌ 563,500 พืไอปງองกันปัญหานๅ าทวม ถนนกวຌาง 1.00 ม.

สริมหลใกพรຌอมวางทอระบายนๅ า จัดกใบอง ขังละนๅ านาสีย฿นขต ยาว 25.00 ม. วางทอ

หมูทีไ 5 บຌานหัวทุง (ซอยรวมญาติ ชุมชน ขนาด0.40 ม. ยาว

ชุมชน 3) 145.00 ม. 2 ขຌาง
พรຌอมบอพกัละรางวี

พรຌอมปງายครงการ
63 ครงการกอสรຌางวางทอระบายนๅ า รายเดຌ 719,100 พืไอปງองกันปัญหานๅ าทวม ขนาดทอ0.60 ม.

พรຌอมบอพักละรางวี หมูทีไ 6 บຌาน จัดกใบอง ขังละนๅ านาสีย฿นขต ความยาว 250.00 ม.

ค าเฮ (จากศาลากลางบຌาน ถึงถนน ชุมชน พรຌอมบอพกัละรางวี

ศรีจันทร์) พรຌอมปງายครงการ
64 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีต รายเดຌ 399,000 พืไออ านวยความสะดวกก ถนนกวຌาง 4.00 ม.

สริมหลใกพรຌอมวางทอระบายนๅ า จัดกใบอง ผูຌ฿ชຌสຌนทางคมนาคม฿นขต ระยะทาง 74.00 ม.

พรຌอมบอพักละรางวี หมูทีไ 7 บຌาน ทศบาลต าบลบຌานป็ด ขนาดทอ0.60 ม.

กอก (ซอย 13 ถงึรงกรองนๅ าชลทิพย)์ ความยาว 84.00 ม.

65 ครงการกอสรຌางถนน คสล.หมูทีไ 8 รายเดຌ 806,000 พืไออ านวยความสะดวกก ถนนกวຌาง 5.00 ม.

บຌานหนองจด (ซอย7 ชุมชนดวงตะวัน) จัดกใบอง ผูຌ฿ชຌสຌนทางคมนาคม฿นขต ยาว 292.00 ม. หนา
ทศบาลต าบลบຌานป็ด 0.15 ม. พรຌอมปງาย

ครงการ
66 ครงการกอสรຌางถนน คสล.หมูทีไ 8 รายเดຌ 855,000 พืไออ านวยความสะดวกก ถนนกวຌาง 5.00 ม.

บຌานหนองจด (ซอยหนຌาวัดปຆาสัจธรรม จัดกใบอง ผูຌ฿ชຌสຌนทางคมนาคม฿นขต ระยะทาง 310.00 ม.

หลังหมูบຌานอืๅออาทร ถึงถนนขຌา ทศบาลต าบลบຌานป็ด หนา 0.15 ม.

หมูบຌาน)
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67 ครงการกอสรຌางถนน คสล.หมูทีไ 8 รายเดຌ 484,000 พืไออ านวยความสะดวกก ถนนกวຌาง 5.00 ม.

บຌานหนองจด (ชุมชนดวงตะวัน จัดกใบอง ผูຌ฿ชຌสຌนทางคมนาคม฿นขต ระยะทาง 175.00 ม.

ซอย 1) ทศบาลต าบลบຌานป็ด หนา 0.15 ม.

68 ครงการกอสรຌางถนน คสล.หมูทีไ 9 รายเดຌ 100,000 พืไออ านวยความสะดวกก ผิวจราจรกวຌาง 4.00 ม.

บຌานหนองขาม (฿นซอยทองนิมิตร) จัดกใบอง ผูຌ฿ชຌสຌนทางคมนาคม฿นขต ยาว 45.00 ม.

ทศบาลต าบลบຌานป็ด หนา 0.15 ม.

69 ครงการกอสรຌางถนน คสล.หมูทีไ 9 รายเดຌ 496,000 พืไออ านวยความสะดวกก ผิวจราจรกวຌาง 5.00 ม.

บຌานหนองขาม (ซอยหลังรงรียน จัดกใบอง ผูຌ฿ชຌสຌนทางคมนาคม฿นขต ยาว 180.00 ม.

กนนคร2 ถึง ซอย 4 ชืไอมถนน ทศบาลต าบลบຌานป็ด หนา 0.15 ม.

คสล. บຌานนายผาน ปุนนຌอย)

70 ครงการกอสรຌางวางทอระบายนๅ า รายเดຌ 498,000 พืไอปງองกันปัญหานๅ าทวม ขนาดทอ0.60 ม.

พรຌอมบอพักละรางวี หมูทีไ 10 จัดกใบอง ขังละนๅ านาสีย฿นขต ความยาว 182.00 ม.

บຌานค าเฮ (จากหนຌาบຌานนางทองมาก ชุมชน พรຌอมปງายครงการ
นามกุล ถึงถนนศรีจันทร์)

71 ครงการกอสรຌางถนน คสล. หมูทีไ 10 รายเดຌ 205,300 พืไออ านวยความสะดวกก กวຌาง 4.00 มตร
บຌานค าเฮ (หลังเทยพิพัฒน์ถึงหนຌา จัดกใบอง ผูຌ฿ชຌสຌนทางคมนาคม฿นขต ความยาว 95.00 ม.

ปาน฿จสปา) ทศบาลต าบลบຌานป็ด หนา 0.15 ม.

72 ครงการกอสรຌางถนน คสล. หมูทีไ 11 รายเดຌ 250,000 พืไออ านวยความสะดวกก ผิวจราจรกวຌาง 4.00 ม.

บຌานสันติสุข (ซอย 4 ตอนืไอง) จัดกใบอง ผูຌ฿ชຌสຌนทางคมนาคม฿นขต ยาว 114.00 ม.

ทศบาลต าบลบຌานป็ด หนา 0.15 พืๅนผิว
จราจรเมนຌอยกวา 
456.00 ตารางมตร

73 ครงการกอสรຌางถนน คสล. หมูทีไ 12 รายเดຌ 454,000 พืไออ านวยความสะดวกก ถนนกวຌาง 4.00 ม.

บຌานกอกนຌอย (ซอยหลังรงงานฟม) จัดกใบอง ผูຌ฿ชຌสຌนทางคมนาคม฿นขต ระยะทาง 208.00 ม.

ทศบาลต าบลบຌานป็ด หนา 0.15 ม.
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74 ครงการกอสรຌางถนน คสล. หมูทีไ 12 รายเดຌ 58,000 พืไออ านวยความสะดวกก กวຌาง 5 ความยาว
บຌานกอกนຌอย ซอย 3 จัดกใบอง ผูຌ฿ชຌสຌนทางคมนาคม฿นขต 20.00 ม. หนา 0.15 ม.

ทศบาลต าบลบຌานป็ด

75 ครงการกอสรຌางวางทอระบายนๅ า รายเดຌ 459,000 พืไอปງองกันปัญหานๅ าทวม ขนาดทอ0.80 ม.

คสล. พรຌอมบอพักละรางวี หมูทีไ จัดกใบอง ขังละนๅ านาสีย฿นขต ความยาว 120.00 ม.

12 บຌานกอกนຌอย (ซอยหนຌาพิมานบรีุ) ชุมชน
76 ครงการกอสรຌางถนน คสล. หมูทีไ 13 รายเดຌ 1,469,000 พืไอปງองกันปัญหานๅ าทวม ผิวจราจรกวຌาง 5.00 ม.

บຌานพรสวรรค์ (จากรีสอร์ท ผอ.ค าพนัธ์ จัดกใบอง ขังละนๅ านาสีย฿นขต ยาว 553.00 ม.

ผานหนຌาบຌาน รตต.ประยงค์ ถึง ชุมชน หนา 0.15 ม.

ทางขຌาชุมชนทรัพย์สมบูรณ์)

77 ครงการกอสรຌางวางทอระบายนๅ า รายเดຌ 963,000 พืไอปງองกันปัญหานๅ าทวม ขนาดทอ0.40 ม.

พรຌอมบอพักละรางวี หมูทีไ 14 จัดกใบอง ขังละนๅ านาสีย฿นขต ความยาว 511.00 ม.

บຌานหัวทุงนคร (ถนนมะลิวลัย์ ลงทาง ชุมชน พรຌอมปງายครงการ
บຌาน นายบุญพใง)

78 ครงการกอสรຌางถนน คสล.จ านวน รายเดຌ 1,052,400 พืไออ านวยความสะดวกก 1.ถนนกวຌาง 5.00 ม.

4 จุด หมูทีไ 14 บຌานหัวทุงนคร จัดกใบอง ผูຌ฿ชຌสຌนทางคมนาคม฿นขต ยาว 73.00 ม. หนา
ซอย 2,3,4,5 หลังบຌานพักสถาบัน ทศบาลต าบลบຌานป็ด 0.15 ม. 2.ถนนกวຌาง
คุຌมนຌอย) 5.00 ม. ยาว 110.00 ม.

หนา 0.15 ม. 3.ถนน
กวຌาง 5.00 ม. ยาว
111.00 ม. หนา 0.15 ม.

4.ถนนกวຌาง 5.00 ม.

ยาว 96.00 ม. หนา
0.15 ม. ยาวรวม 390.00 ม.

พรຌอมปງายครงการ
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79 ครงการกอสรຌางวางทอระบายนๅ า รายเดຌ 498,800 พืไอปງองกันปัญหานๅ าทวม ขนาดทอ0.60 ม.

พรຌอมบอพักละรางวี หมูทีไ 14 บຌาน จัดกใบอง ขังละนๅ านาสีย฿นขต ความยาว 174.00 ม.

หัวทุงนคร (ถนนทรัพย์สินดຌาน ทิศ ชุมชน พรຌอมปງายครงการ
ตะวันตกพืๅนทีไรอยตอ หมูทีไ 5

80 ครงการกอสรຌางถนน คสล. หมูทีไ 15 รายเดຌ 293,000 พืไออ านวยความสะดวกก ผิวจราจรกวຌาง 5.00 ม.

บຌานหนองขาม (หนຌาบຌานพอถนอม จัดกใบอง ผูຌ฿ชຌสຌนทางคมนาคม฿นขต ระยะทางรวม 106.00 

ถิไนประสาท) ทศบาลต าบลบຌานป็ด หนา 0.15 ม.

81 ครงการกอสรຌางถนน คสล. หมูทีไ 15 รายเดຌ 375,000 พืไออ านวยความสะดวกก ผิวจราจรกวຌาง 5.00 ม.

บຌานหนองขาม (หนຌาบຌานนางวัน จัดกใบอง ผูຌ฿ชຌสຌนทางคมนาคม฿นขต ระยะทางรวม 136.00 

พใญ วียงชัยภูม)ิ ทศบาลต าบลบຌานป็ด หนา 0.15 ม.

82 ครงการกอสรຌางถนน คสล. หมูทีไ 16 รายเดຌ 631,000 พืไออ านวยความสะดวกก ผิวจราจรกวຌาง 4.00 ม.

บຌานกนพยอม (ซอยรงหลใก) จัดกใบอง ผูຌ฿ชຌสຌนทางคมนาคม฿นขต ยาว 290.00 ม.

ทศบาลต าบลบຌานป็ด หนา 0.15 ม. พืๅนผิว
จราจรเมนຌอยกวา
1,160.00 ตารางมตร

83 ครงการกอสรຌางถนน คสล. หมูทีไ 16 รายเดຌ 197,000 พืไออ านวยความสะดวกก ผิวจราจรกวຌาง 4.00 ม.

บຌานกนพยอม (ซอยบຌานมสคร) จัดกใบอง ผูຌ฿ชຌสຌนทางคมนาคม฿นขต ยาว 90.00 ม. หนา
ทศบาลต าบลบຌานป็ด 0.15 ม. พืๅนผิวจราจร

เมนຌอยกวา 360.00

ตารางมตร
84 ครงการวางทอระบายนๅ า คสล. หมูทีไ 17 รายเดຌ 151,000 พืไอปງองกันปัญหานๅ าทวม วางทอระบายนๅ า

บຌานดชา (บริวณดຌานทิศตะวันออก จัดกใบอง ขังละนๅ านาสีย฿นขต 0.60 ม. ยาว 50.00 ม.

ค าพงคาราอกะ) ชุมชน พรຌอมบอพกัละรางวี

85 ครงการวางทอระบายนๅ า คสล. หมูทีไ 17 รายเดຌ 625,000 พืไอปງองกันปัญหานๅ าทวม วางทอระบายนๅ า
บຌานดชา (บริวณดຌานทิศตะวันตก จัดกใบอง ขังละนๅ านาสีย฿นขต 0.60 ม. ยาว 220.00 

ซอย 6 ถึงซอย 7) ชุมชน ม. พรຌอมบอพักละ
รางวี
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86 ครงการกอสรຌางถนน คสล. พรຌอม รายเดຌ 871,000 พืไอปງองกันปัญหานๅ าทวม ถนนกวຌาง 4.00 ม.

บอพักละรางวี หมูทีไ 17 บຌานดชา จัดกใบอง ขังละนๅ านาสีย฿นขต ยาว 150.00 ม. หนา

(ซอยรงตุຍกก) ชุมชน 0.15 ม. วางทอ 
0.40 ม. ยาว 150.00

ม. (2 ขຌาง) ความยาว
รวม 300.00 ม. พรຌอม

บอพักละรางวี
87 ครงการกอสรຌางถนน คสล. หมูทีไ 18 รายเดຌ 30,000 พืไออ านวยความสะดวกก ถนนกวຌาง 2.50 ม.

บຌานป็ด (ขຌางบຌานนายบุญหลาย จัดกใบอง ผูຌ฿ชຌสຌนทางคมนาคม฿นขต ยาว 20.00 ม. หนา
กຌวลือถึงบຌานนางทียบ วงษ์สีหา) ทศบาลต าบลบຌานป็ด 0.15 ม.

88 ปรับปรุงซอมซมเฟฟງาสาธารณะ รายเดຌ 100,000 พืไอซอมซมปรับปรุงเฟฟງา เฟฟງาสาธารณะทุก
จัดกใบอง สาธารณะ฿หຌ฿ชຌเดຌอยางมี จุดทีไ ช ารุดสียหาย

ประสิทธิภาพ ฿นขตพืๅนทีไทศบาล
ต าบลบຌานป็ด

89 อุดหนุนเฟฟງาสวนภูมิภาค จังหวัด รายเดຌ 400,000 พืไอสนับสนุนงบประมาณ พืๅนทีไรับผิดชอบ฿นขต

ขอนกน จัดกใบอง ฿นการขยายขตเฟฟງาสง ทศบาลต าบลบຌานป็ด

สวางสาธารณะ ดยการส ารวจ

ออกบบประมาณการจาก
การเฟฟງาสวนภูมิภาค

90 ครงการบ ารุงละปรับปรุงทีไดิน รายเดຌ 100,000 พืไอซอมซมละปรับปรุง สิไงปลูกสรຌาง฿นความ
สิไงกอสรຌาง ชน หຌองนๅ าสาธารณะ จัดกใบอง สถานศึกษา฿นสังกัดทศบาล ดูล ของทศบาล
อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขตลาด ต าบลบຌานป็ด ต าบลบຌานป็ด
ฯลฯ

91 ครงการบ ารุงรักษาละปรับปรุง รายเดຌ 100,000 พืไอซอมซมละปรับปรุง สิไงปลูกสรຌางทีไอยู฿น
ทีไดินละสิไงกอสรຌาง ชน รัๅวส านักงาน จัดกใบอง สิไงปลูกสรຌางทีไอยู฿นความ ความ รับผิดชอบของ
อาคารส านักงาน ทศบาลต าบล รับผิดชอบของ ทต.บຌานป็ด ทต.บຌานป็ด
บຌานป็ด รงจอดรถ ฯลฯ
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92 ครงการปรับปรุงอาคารรียน ศูนย์ รายเดຌ 200,000 พืไอปรับปรุงอาคารรียน อาคารรียนศูนย์
พัฒนาดใกลใกบຌานป็ด จัดกใบอง ศูนย์พัฒนาดใกลใกบຌานป็ด พัฒนา ดใกลใกบຌาน

ป็ด
93 ครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สถาน รายเดຌ 700,000 พืไอปรับปรุงภูมิทัศน์ของ ภูมิทัศน์ของสถาน

ศึกษา฿นสังกดัทสบาลต าบลบຌานป็ด จัดกใบอง สถานศึกษา฿นสังกัดทศบาล ศึกษา฿นสังกัดทศบาล

ต าบลบຌานป็ด ต าบลบຌานป็ด มี
ความสวยงาม

94 ครงการปรับปรุงหຌองรียน คอม รายเดຌ 200,000 พืไอปรับปรุงหຌองรียนคอม หຌองรียนคอมพิวตอร์

พิวตอร์รงรียนทศบาลต าบล จัดกใบอง พิวตอร์฿นรงรียนทศบาล
บຌานป็ด ต าบลบຌานป็ด

95 ครงการกอสรຌางลานกีฬา ละทีไ รายเดຌ 2,000,000 พืไอ฿หຌมีสถานทีไออกก าลัง ลานอนกประสงค์
ออกก าลังกาย (ตามบบปลน จัดกใบอง กายบริวณสวนสาธารณะ ละ ทีไออกก าลัง
ของทศบาล) บึงหนองหมน หมูทีไ 11 กาย

96 ครงการกอสรຌางปรับปรุงอาคาร รายเดຌ 670,000 พืไอปรับปรุง ซอมซมตอ ส านักงานทศบาล
ส านักงานทศบาลต าบลบຌานป็ด จัดกใบอง ติมกองสวัสดิการสังคม ต าบลบຌานป็ด
ตอติม หຌองกองสวัสดิการสังคม

97 ครงการกอสรຌางรัๅวพรຌอมประตู รายเดຌ 250,000 พืไอ฿หຌรงรียนทศบาล รัๅวพรຌอมประตู
รงรียนทศบาลบຌานป็ด จัดกใบอง บຌานป็ดมีรัๅวพรຌอมประตู

98 ครงการคา฿ชຌจาย฿นการปรับปรุง รายเดຌ 200,000 พืไอป็นการบ ารุงรักษา รงรียนสังกัดทศบาล

ซอมซมอาคารรียนละอาคาร จัดกใบอง ซอมซม/ปรับปรุงอาคาร ต าบลบຌานป็ด
ประกอบ รียนละอาคารประกอบ

รงรียนสังกัด ทต.บຌานป็ด
99 ครงการบ ารุงรักษาละปรับปรุงทีไ รายเดຌ 500,000 พืไอซอมซมละปรับปรุง สิไงปลูกสรຌางทีไอยู฿น

ดินละสิไงกอสรຌาง ชน ศูนย์พัฒนา จัดกใบอง สิไงปลูกสรຌางทีไอยู฿นความ ความรับผิดชอบของ
ดใกลใก ละรงรียน฿นสังกัดทศ รับผิดชอบของ ทต.บຌานป็ด ทต.บຌานป็ด
บาลต าบลบຌานป็ด
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100 ครงการปรับปรุงสภาพพืๅนทีไ บริวณ รายเดຌ 1,000,000 พืไอจายป็นคา฿ชຌจาย฿น สิไงปลูกสรຌางทีไอยู
ลานจอดรถขยะดิม จัดกใบอง ครงการปรับปรุงสถานทีไ ฿นความ รับผิดชอบ

ลຌางรถละลานจอดรถบรรทกุขยะ ของ ทต.บຌานป็ด

101 ครงการกอสรຌางวางทอระบายนๅ า รายเดຌ 294,000 พืไอปງองกันปัญหานๅ าทวม ขนาดทอ0.40 ม.

คสล. พรຌอมบอพักละรางวี หมูทีไ จัดกใบอง ขังละนๅ านาสีย฿นขต ระยะทาง 131 ม.

19 บຌานกังวาน (ซอยตรงขຌามสุภาวดี ชุมชน
ถึงบຌานนายสุรินทร์)

102 ครงการสริมผิวจราจร Asphattic รายเดຌ 740,000 พืไออ านวยความสะดวกก ถนนกวຌาง 5.00 ม.

concrete หมูทีไ 20 บຌานสุภัทรา จัดกใบอง ผูຌ฿ชຌสຌนทางคมนาคม฿นขต ยาว 470.00 ม. หนา
(ภาย฿นซอยชุมชนวังทรัพย์สิน) ทศบาลต าบลบຌานป็ด 0.15 ม.พืๅนผิวจราจร

เมนຌอยกวา 2,350.00

ตารางมตร
103 ครงการกอสรຌางถนน คสล. หมูทีไ รายเดຌ 496,000 พืไออ านวยความสะดวกก ผิวจราจรกวຌาง 5.00

20 บຌานสุภัทรา (ซอย 7) จัดกใบอง ผูຌ฿ชຌสຌนทางคมนาคม฿นขต ม. ยาว 180.00 ม.

ทศบาลต าบลบຌานป็ด หนา 0.15 ม. พืๅนผิว
จราจรเมนຌอยกวา 
950 ตร.ม

104 ครงการกอสรຌางถนน คสล. หมูทีไ รายเดຌ 469,000 พืไออ านวยความสะดวกก ผิวจราจรกวຌาง 5.00

20 บຌานสุภัทรา (ซอย 8) จัดกใบอง ผูຌ฿ชຌสຌนทางคมนาคม฿นขต ม. ยาว 170.00 ม.

ทศบาลต าบลบຌานป็ด หนา 0.15 ม. พืๅนผิว
จราจรเมนຌอยกวา 
800.00 ตารางมตร

105 ครงการวางทอระบายนๅ าพรຌอม รายเดຌ 1,139,000 พืไอปງองกันปัญหานๅ าทวม วางทอระบายนๅ า
รางวี หมูทีไ 21 บຌานคกฟันปง จัดกใบอง ขังละนๅ านาสีย฿นขต 0.60 ม. ความยาว
(สีไยกหนองจิก ถึงทีไนามคຌาย) ชุมชน รวม 175.00 ม.

พรຌอมบอพกัละรางวี
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106 ครงการกอสรຌางถนน คสล. หมูทีไ 21 รายเดຌ 1,139,000 พืไออ านวยความสะดวกก ผิวจราจรกวຌาง 5.00

บຌานคกฟันปง (ถนนรอบหนองจิก) จัดกใบอง ผูຌ฿ชຌสຌนทางคมนาคม฿นขต ม. ระยะทางรวม
ทศบาลต าบลบຌานป็ด 414.00 ม. หนา 0.15 ม.

107 ครงการกอสรຌางถนน คสล. หมูทีไ 22 รายเดຌ 579,000 พืไออ านวยความสะดวกก ผิวจราจรกวຌาง 5.00

บຌานกนทองธานี (ซอยนวลหงส์ 1) จัดกใบอง ผูຌ฿ชຌสຌนทางคมนาคม฿นขต ม.ยาว 210.00 ม.

ทศบาลต าบลบຌานป็ด หนา 0.15 ม. พืๅนผิว
จราจรเมนຌอยกวา 
1,050.00 ตารางมตร

108 ครงการกอสรຌางถนน คสล. หมูทีไ 22 รายเดຌ 413,000 พืไออ านวยความสะดวกก ผิวจราจรกวຌาง 5.00

บຌานกนทองธานี (ซอยชุมชนรวม จัดกใบอง ผูຌ฿ชຌสຌนทางคมนาคม฿นขต ม. ยาว 150.00 ม.

฿จสามัคคีฝัດงทิศตะวันตก) ทศบาลต าบลบຌานป็ด หนา 0.15 ม. พืๅนผิว
จราจรเมนຌอยกวา 
750.00 ตารางมตร

109 ครงการวางทอระบายนๅ า คสล รายเดຌ 944,000 พืไออ านวยความสะดวกก วางทอระบายนๅ า
พรຌอมบอพักละรางวี หมูทีไ 22 จัดกใบอง ผูຌ฿ชຌสຌนทางคมนาคม฿นขต 0.40 ม. ยาว 230.00 ม.

บຌานกนทองธานี (ซอยนวลหงส์ 7) ทศบาลต าบลบຌานป็ด ( 2ขຌาง) ความยาว
รวม 460.00 ม.

พรຌอมบอพกัละรางวี

110 ครงการกอสรຌางถนน คสล. หมูทีไ 23 รายเดຌ 348,000 พืไออ านวยความสะดวกก ถนนกวຌาง 4.00 ม.

บຌานเทรทอง (ซอยรຌานเอครีมหนຌา จัดกใบอง ผูຌ฿ชຌสຌนทางคมนาคม฿นขต ระยะทาง 159.00 ม.

รงรียนบຌานค าเฮ) ทศบาลต าบลบຌานป็ด หนา 0.15 ม.

111 ครงการกอสรຌางวางทอระบายนๅ า รายเดຌ 228,000 พืไอปງองกันปัญหานๅ าทวม ขนาดทอ0.40 ม.

หมูทีไ 23 บຌานเทรทอง (ซอยประชา จัดกใบอง ขังละนๅ านาสีย฿นขต พรຌอมบอพกัละรางวี

รักษ์ 1) ชุมชน ระยะทาง 100.00 ม.
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112 ครงการปรับปรุงซอมซมทรัพย์สิน รายเดຌ 5,300,000 พืไอบูรณะซอมซมถนน ถนนหนทาง ทาง
ทีไดินละสิไงกอสรຌาง ชน ถนน จัดกใบอง หนทางทางระบายนๅ า สิไง ระบายนๅ า สิไงปลูก
ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง ทางระบาย ปลูกสรຌาง฿นขตพืๅนทีไรับผิด สรຌาง ฿นพืๅนทีไ ขต
นๅ า สนามกีฬา ลานกีฬา ฯลฯ ชอบทุกหมูบຌาน ทศบาลต าบลบຌาน

ป็ด

113 ครงการอุดหนุนคาอาหารกลางวัน งินอุดหนุน 2,396,000 พืไอ฿หຌนักรียนชัๅนอนุบาล นักรียนชัๅนอนุบาล
รงรียน บบมีวัตถุ ถึงชัๅน ป.6 สังกัดส านักงาน ถึงชัๅน ป.6 สังกดัสพฐ.

ประสงค์ คณะกรรมการการศึกษา ฿นขต ทต.บຌานป็ด
ขัๅนพืๅนฐาน฿นขต ทต.บຌานป็ด

เดຌรับประทานอาหารครบ
5 หมู

114 ครงการอาหารสริม (นม) งินอุดหนุน 1,782,110 พืไอ฿หຌนักรียน฿นขต นักรียนชัๅนอนุบาล
บบมีวัตถุ ทต.บຌานป็ด เดຌดืไมนม พืไอ ถึงชัๅน ป.6 ฿นขต
ประสงค์ สงสริมสุขภาพอยางตอนืไอง ทต.บຌานป็ด

115 ครงการสนับสนุนคา฿ชຌจายการ รายเดຌ 2,487,100 พืไอสนับสนุนคา฿ชຌจาย฿น สนับสนุนคา฿ชຌจาย
บริหารสถานศึกษา จัดกใบอง การบริหารสถานศึกษา ฿นการบริหารสถาน

ศึกษา เดຌก 1 คา
อาหารกลางวัน 2.

คา฿ชຌจายอินตอร์นต
3. การพฒันาหຌองสมุด

4.การพัฒนาหลง
รียนรูຌ฿น 5.อืไนโ ตาม

ทีไเดຌรับการจัดสรร
จากกรมสงสริม การ
ปกครองทຌองถิไน

ยุทธศาสตร์ทีไ 4 การพัฒนาดຌานการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประพณีละภูมปิัญญาทຌองถิไน
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116 ครงการสงสริมการรียนรูຌ ผูຌดຌอย รายเดຌ 600,000 พืไอ฿หຌการชวยหลือ สงสริม ผูຌดຌอยอกาส ผูຌป็น
อกาส ผูຌมีความปน็ลิศทางวิชาการ จัดกใบอง สนับสนุนการรียนรูຌละ ลิศทางวิชาการละ
ละผูຌมีทักษะทางดຌานกีฬา พัฒนาคุณภาพชีวิตกผูຌ ผูຌมีทักษะทางดຌาน กฬีา

ดຌอยอกาส ผูຌมีความป็น ทีไมีภูมิล านา฿นขต
ลิศทางวิชาการ ละผูຌมี ทต.บຌานป็ด หรือหนวย

ทักษะทางดຌานกีฬา งานอืไนโ ทีไอยู฿นขต
พืๅนทีไ ทต.บຌานป็ด

117 ครงการสงสริมการจัดกิจกรรมพืไอ รายเดຌ 100,000 พืไอสนับสนุนงบประมาณ จดักิจกรรม฿นรงรียน

พัฒนาสถานศึกษา รงรียนทศบาล จัดกใบอง ฿นการจัดกิจกรรมตาง โ ทศบาลบຌานป็ดเดຌก

บຌานป็ด ตามผนพัฒนาการศึกษา 1.การศึกษาหลงรียน

สามปของรงรียนทศบาล รูຌนอกสถานทีไ 2.วันดใก

บຌานป็ด หงชาติ 3.การอบรมพืไอ

พัฒนาบุคลากร 4.อืไนโ

ทีไปรากฏ฿นผนพัฒนา

การศึกษาสามป ของ
สถานศึกษา

118 ครงการสงสริมอนามัยนักรียน รายเดຌ 50,000 พืไอ฿หຌนักรียนมีความรูຌ นักรียน฿นขต ทต.

จัดกใบอง กีไยวกับการดูลสุขอนามัย บຌานป็ด
ของตนอง

119 ครงการสงสริมการจัดกิจกรรมพืไอ รายเดຌ 50,000 พืไอสนับสนุนงบประมาณ จัดกจิกรรม฿นศูนย์พฒันา

พัฒนาสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาดใก จัดกใบอง ฿นการจัดกิจกรรมตาง โ ดใกลใกบຌานปด็เดຌก

ลใกบຌาน คกฟันปง ฿นศูนย์พัฒนาดใกลใกบຌาน 1.การศึกษาหลงรียนรูຌ

ป็ดตามผนพัฒนาการศึกษา นอกสถานทีไ 2.วนัดใกหง

สามปของศูนยพ์ฒันาดใกลใก ชาติชาติ 3.การอบรมพืไอ

บຌานป็ด พฒันาบคุลากร 4.อืไนโ ทีไ

ปรากฏ฿นผนพัฒนาการศึกษา

สามป ของสถานศึกษา
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120 ครงการสนับสนุนนักรียน รียนดี รายเดຌ 750,000 พืไอสนับสนุนการศึกษา฿หຌ นักรียน฿นขตพืๅนทีไ
มารยาทดีละดຌอยอกาส รียนตอ จัดกใบอง กนักรียนทีไรียนดี ความ ทต.บຌานป็ด
ระดับปริญญาตรี ประพฤติดีละดຌอยอกาส

เดຌมีอกาสรียนตอปริญญาตรี

121 ครงการสงสริมการจัดกิจกรรมพืไอ รายเดຌ 50,000 พืไอสนับสนุนงบประมาณ จัดกิจกรรม฿นศูนย์
พัฒนาสถานศึกษา ศูนย์พัฒนา จัดกใบอง ฿นการจัดกิจกรรมตาง โ พัฒนาดใกลใกบຌานป็ด

ดใกลใกบຌานป็ด ฿นศูนย์พัฒนาดใกลใกบຌาน เดຌก 1.การศึกษา
ป็ดตามผนพัฒนาการศึกษา หลงรียนรูຌนอกสถาน

สามปของศูนยพ์ฒันาดใกลใก ทีไ 2.วันดใกหงชาติ
บຌานป็ด 3.การอบรมพืไอพฒันา

บุคลากร 4. อืไนโ ทีไ
ปรากฏ฿นผนพฒันา
การศึกษาสามป ของ
สถานศึกษา

122 ครงการสงสริมการรียนรูຌ ภูมิปัญญา รายเดຌ 50,000 พืไออนุรักษ์ภูมิปัญญาทຌอง ชมรมภูมิปัญญาทຌอง
ทຌองถิไนละปราชญ์ชาวบຌาน จัดกใบอง ถิไนละปราชญ์ชาวบຌาน ถิไน ละปราชญ์ชาว

บຌาน ทต.บຌานป็ด

123 ครงการงานประพณีลอยกระทง รายเดຌ 1,000,000  - พืไอสงสริมละอนุรักษ์ จัดงานประพณีลอย
จัดกใบอง ประพณีลอยกระทง฿หຌคง กระทง รวมกบัประชาชน

อยูสืบเป หนวยงานสถานศึกษา

 - พืไอสงสริมการทองทีไยว วัด ละชุมชน
ละพัฒนาศรษฐกจิ฿นทຌองถิไน
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124 ครงการงานประพณีสงกรานต์ รายเดຌ 1,000,000  - พืไอสงสริมละอนุรักษ์  - จัดงานประพณี
จัดกใบอง ประพณีสงกรานต์฿หຌคงอยู สงกรานต์,งานสัปดาห์

สืบเป ผูຌสูงอายุหงชาติละ
 - พืไอสงสริมการทองทีไยว วันครอบครัว
ละพัฒนาศรษฐกจิ฿นทຌองถิไน

 - พืไอปลูกฝังคานิยมละ
ความภาคภูมิ฿จ฿นศิลปะ
วัฒนธรรมอันดีงาม฿หຌก
ประชาชน฿นทຌองถิไน

125 ครงการงานประพณีถวาย ทียน รายเดຌ 150,000  - พืไอสงสริมละอนุรักษ์  - จัดงานประพณี
พรรษา จัดกใบอง ประพณีถวายทียนพรรษา ทอดทียน พรรษามี

ละท านุบ ารุงศาสนา฿หຌ กิจกรรมสนับสนุน
จริญรุงรืองสืบเป

126 ครงการอุดหนุนจัดงานสงสริม รายเดຌ 100,000  - พืไอสนับสนุนการจัด หมูบຌาน วัด ชุมชน
ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ละประพณี จัดกใบอง ครงการ/กิจกรรมสงสริม ฿นขต ทศบาลต าบล
ของทຌองถิไน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม บຌานป็ด

ประพณี
127 ครงการจัดกิจกรรมนืไอง฿นวัน รายเดຌ 30,000  - พืไอสงสริมละอนุรักษ์ หมูบຌานละชุมชน

ส าคัญทาง ศาสนา จัดกใบอง ละท านุบ ารุงศาสนา฿หຌ ฿นขต ทศบาลต าบล
รุงรือง บຌานป็ด

128 ครงการสงสริมกิจกรรมศูนย์ ยาว รายเดຌ 100,000 พืไอจัดกิจกรรมการประชุม จัดกิจกรรมประชุมอบรม

ชนทศบาลต าบลบຌานป็ด จัดกใบอง อบรมศึกษาดูงานตามความ ศึกษางานตามความ
สน฿จ สน฿จ(จ านวน100 คน)

129 ครงการสงสริมกีฬาละนันทนา รายเดຌ 50,000 พืไอ฿หຌดใกลใกละนักรียน ดใกลใกละนักรียน
การศูนย์พัฒนาดใกลใกละรงรียน จัดกใบอง ฿นสังกัดทศบาลต าบลบຌาน ฿นสถานศึกษาสังกัด
฿นสังกัด ทต.บຌานป็ด ปด็เดຌขຌารวมการขงขันกีฬา ทศบาลต าบลบຌานป็ด
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130 ครงการขงขันกีฬาบຌานป็ด มินิ รายเดຌ 400,000  - พืไอสงสริม฿หຌดใกยาวชน ดใกยาวชนละ
มาราธอน จัดกใบอง ละประชาชนเดຌออกก าลัง ประชาชน฿นขต

กาย ทศบาลละพืๅนทีไ
฿กลຌคียง (จ านวน
1000 คน)

131 ครงการขงขันกีฬาละการออก รายเดຌ 100,000  - พืไอสงสริม฿หຌดใกยาวชน ดใกยาวชนละ
ก าลังกายทศบาลต าบลบຌานป็ด จัดกใบอง ละประชาชนเดຌลนกีฬา ประชาชน฿นขต

ละออกก าลังกาย ทศบาลละพืๅนทีไ
฿กลຌคียง

132 ครงการขงขันกีฬาชุมชน สัมพันธ์ รายเดຌ 250,000  - พืไอสงสริมการลนกีฬา ชุมชน฿นขต ทต.บຌาน

ทศบาลต าบลบຌานป็ด จัดกใบอง ละสรຌางความสามัคคี฿หຌ ป็ด
ชุมชน

133 ครงการจัดงานวันดใกหงชาติ รายเดຌ 180,000  - พืไอ฿หຌดใก ผูຌปกครอง ชุมชน ดใกละยาวชน
จัดกใบอง ละหนวยงานตาง โ เดຌ ขต ทศบาลต าบล

ตะหนักละหในคุณคาความ บຌานป็ด ละพืๅนทีไ
ส าคัญของดใก ทีไมีตอการ ฿กลຌคียง
พัฒนาประทศ
 - พืไอสรຌางขวัญละก าลัง
฿จกดใก ละยาวชน ฿น
ทຌองถิไน

134 ครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา รายเดຌ 100,000 พืไอสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา หมูบຌาน ชุมชน ละ
จัดกใบอง ฿หຌกหมูบຌาน ชุมชน ละ ประชาชน฿นขต

ผูຌทีไสน฿จ ทต.บຌานป็ด
135 ครงการฝຄกทักษะพืๅนฐานการลน รายเดຌ 100,000 พืไอฝຄกทักษะการลนกีฬา ผูຌขຌารวมครงการ

กีฬาสากล จัดกใบอง สากล฿หຌกับดใกละยาวชน เดຌรับการพัฒนา
฿นขตทศบาลต าบลบຌานป็ด ทักษะทางดຌาน กีฬา

สากล
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136 ครงการขงขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ รายเดຌ 100,000  - พืไอพัฒนาทักษะทางการ พนักงานทศบาล
จัดกใบอง กีฬาละสุขภาพอนามัย ลูกจຌาง ละจຌาหนຌา

 - สริมสรຌางความสามัคคี ทีไทุกฝຆายสนับสนุน
฿นหมูคณะ ละสงสริมการ ละรวมการขงขัน
฿ชຌวลาวาง฿หຌกิดประยชน์ กีฬา อปท.สัมพันธ์

137 ครงการประกวดพนักงาน,ลูกจຌาง รายเดຌ 10,000 พืไอพัฒนาความรูຌ ความสามารถ พนักงานทศบาล
ดีดนของ ทต.บຌานป็ด จัดกใบอง ของบคุลากร฿หຌสามารถปฏบิติังาน ลูกจຌาง฿นขตทศบาล

เดຌอยางมีประสิทธิภาพละพืไอสรຌาง ต าบลบຌานป็ด
ขวญัละก าลัง฿จ฿หຌกพนักงาน

138 ครงการจัดท าผนพัฒนาบุคลากร รายเดຌ 50,000 1. พืไอน าความรูຌทีไมีอยู  - ผูຌบริหารพนักงาน
จัดกใบอง ภายนอกองค์กรมาปรับ ทศบาลลูกจຌางประจ า

฿ชຌกับทศบาลต าบลบຌานป็ด ละพนักงานจຌางของ
2. พืไอ฿หຌมีการปรับปลีไยน ทศบาลต าบลบຌานป็ด

นวคิด฿นการท างาน นຌนสรຌาง

กระบวนการคิด ละการพัฒนา

ตนอง฿หຌกดิขึๅนกบับุคลากร
ของทศบาลต าบลบຌานป็ด

139 ครงการฝຄกอบรมละทัศนศึกษา รายเดຌ 800,000 พืไอ฿หຌผูຌบริหาร สมาชิกสภาฯ ผูຌบริหาร สมาชิกสภา
ดูงานของคณะผูຌบริหาร สมาชิก จัดกใบอง พนักงานทศบาล ลูกจຌางละ พนักงานทศบาล
สภาทศบาล พนักงานละลูกจຌาง ผูຌขຌารวมครงการเดຌพิไมพนู ลูกจຌาง ละผูຌขຌารวม
ทต.บຌานป็ด ความรูຌความขຌา฿จบทบาทหนຌาทีไ ครงการทีไ ทศบาล

ของตนองละสริมสรຌางคุณธรรม ต าบลบຌานป็ดก าหนด

ละจริยธรรมประสบการณ์มี

วสัิยทัศน์กวຌางเกลกิดนวคิด

฿หม฿นการพัฒนาทຌองถิไน

ยุทธศาสตร์ทีไ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีไดตีามหลักธรรมาภิบาล

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560
(รอบท่ี 2 เม.ย.-ก.ย.60) เทศบาลต าบลบา้นเป็ด



ล าดบั หลงทีไมา งบตาม
ทีไ งบประมาณ ขຌอบัญญัติ

ผลผลิตครงการ วัตถุประสงค์

140 อุดหนุนครงการสนับสนุนศูนย์ รวม รายเดຌ 30,000 พืไอ฿หຌศูนย์รวมขຌอมูลขาว สนบัสนนุงบประมาณ

ขຌอมูลขาวสารการจัดซืๅอหรือการ จัดกใบอง สารของทางราชการ ละ 1 ครงการ
จຌางขององค์กรปกครอง สวนทຌอง ประชาสัมพันธ์กีไยวกับการ
ถิไน อ.มืองขอนกน จัดซืๅอ จัดจຌางของ อปท.

141 ครงการพฒันาบุคลากรของรงรียน รายเดຌ 50,000 พืไอจดัประชุม/อบรมพฒันาบคุลากร ครู฿นรงรียนทศบาลบຌาน

ทศบาลบຌานป็ด จัดกใบอง ของรงรียนทศบาลบຌานป็ด ปด็เดຌรับการประชุม/อบรม

142 ครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์ รายเดຌ 50,000 พืไอจัดประชุม/อบรมพฒันา ครูผูຌดูลดใก ผูຌชวย
พัฒนาดใกลใกสังกัด ทศบาลต าบล จัดกใบอง บุคลากรของศูนยพ์ัฒนาดใกลใก ครูผูຌดูลดใก ละผูຌดูล

บຌานป็ด สังกัดทศบาลต าบลบຌานป็ด ดใกเดຌรับการประชุม/อบรม

143 ครงการฝຄกอบรมอาสาสมัครทຌอง รายเดຌ 50,000  - พืไอ฿หຌผูຌขຌารับการฝຄกอบรม  - จຌาหนຌาทีไงานปງอง
ถิไนปງองกันเฟปຆา จัดกใบอง มีความขຌา฿จกีไยวกับเฟปຆา กันฯ ละ อปพร.

 - สรຌางนวรวมระหวางจຌาหนຌา

ทีไละประชาชนปງองกนัเฟปຆา

144 ครงการคา฿ชຌจาย฿นการศึกษา ตอ รายเดຌ 35,000 พืไอป็นคา฿ชຌจาย฿นการ ผูຌดูลดใก฿นศูนย์
ระดับปริญญาตรี จัดกใบอง สนับสนุนการศึกษาตอระดับ พัฒนา ดใกลใก฿น

ปริญญาตรี฿หຌผูຌดูลดใก฿น สังกัด ทศบาลต าบล
ศูนย์พัฒนาดใกลใก บຌานป็ด

145 ครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การ รายเดຌ 100,000 พืไอปน็การ฿หຌขຌอมูลขาวสาร ประชาชนเดຌรับขຌอมูล

จัดกใบภาษีอากรละคาธรรมนียม จัดกใบอง กีไยวกบัการจัดกใบภาษีอากร ขาวสารกีไยวกับภาษี
ละคาธรรมนียมกประชาชน อากรละคาธรรมนียม

146 ครุภัณฑ์ยานพาหนะละขนสง รายเดຌ 17,914,000  - พืไอ฿หຌบริการทางดຌานสังคม จ านวนทีไซืๅอตละ
จัดกใบอง  - พืไอบริการ฿นดຌานตางโก ครงการ

ประชาชนวลาขาดคลนนๅ า
 - พืไอ฿หຌจຌาหนຌาทีไมีอุปกรณ์ทีไ

พยีงพอ฿นการปฏบิติังานดຌานงาน

ปງองกันละบรรทาสาธารณภัย

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560
(รอบท่ี 2 เม.ย.-ก.ย.60) เทศบาลต าบลบา้นเป็ด



ล าดบั หลงทีไมา งบตาม
ทีไ งบประมาณ ขຌอบัญญัติ

ผลผลิตครงการ วัตถุประสงค์

147 ครุภัณฑ์การกษตร รายเดຌ 209,000  - พืไอ฿หຌจຌาหนຌาทีไมีอุปกรณ์ จ านวนครืไองตาม
จัดกใบอง ทีไพียงพอ฿นการปฏิบัติ ทีไตัๅง฿นครงการ

หนຌาทีไละ฿ชຌ฿นราชการของ
ทศบาลต าบลบຌานป็ด

148 ครุภัณฑ์ครืไองดับพลิง รายเดຌ 295,000  - พืไอ฿หຌประชาชนสามารถ 86 ชุมชน (ชุมชนละ
จัดกใบอง ปງองกันละระงับอัคคีภัย 4 ถัง)

บืๅองตຌนเดຌ
 - พืไอป็นการลดความสูญ
สีย฿นชีวิตละทรัพย์สิน
ของประชาชน

149 ครุภัณฑ์ส านักงาน รายเดຌ 417,000 พืไอ฿หຌจຌาหนຌาทีไมีอุปกรณ์ จ านวนตามทีไระบุ฿น
จัดกใบอง ทีไพียงพอ฿นการปฏิบัติงาน ตละครงการ

150 ครุภัณฑ์เฟฟງาละวิทยุ รายเดຌ 144,000  - พืไอ฿หຌจຌาหนຌาทีไมีอุปกรณ์ จ านวนตามทีไตละ
จัดกใบอง ทีไพียงพอ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไ ครงการตัๅง

151 ครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ รายเดຌ 231,600  - พืไอ฿หຌจຌาหนຌาทีไมีอุปกรณ์ จ านวนตามทีไระบุ฿น
จัดกใบอง ทีไพียงพอ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไ ครงการ

152 จัดซืๅอครุภัณฑ์ฆษณาละผยพร รายเดຌ 130,000  - พืไอ฿ชຌ฿นราชการของ ตามจ านวนทีไระบุ฿น
จัดกใบอง ทศบาลต าบลบຌานป็ด ครงการ

153 จัดซืๅอครุภัณฑ์งานบຌานงานครัว รายเดຌ 71,000  - พืไอ฿ชຌ฿นราชการของ ตามจ านวนทีไระบุ฿น
จัดกใบอง ทศบาลต าบลบຌานป็ด ครงการ

154 จัดซืๅอครุภัณฑ์ส ารวจ รายเดຌ 54,000  - พืไอ฿ชຌ฿นราชการของ จ านวนตามทีไครง
จัดกใบอง ทศบาลต าบลบຌานป็ด การระบุ

155 จัดซืๅอครุภัณฑ์อืไน โ รายเดຌ 689,000  - พืไอ฿หຌจຌาหนຌาทีไมีอุปกรณ์ จ านวนตามทีไครงการ

จัดกใบอง ทีไพียงพอ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไ เดຌระบุเวຌ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560
(รอบท่ี 2 เม.ย.-ก.ย.60) เทศบาลต าบลบา้นเป็ด



ล าดบั งบประมาณ อนลด/ งบประมาณ งบประมาณ
ทีไ ทีไไดຌรับอนุมตัิ อนพิไม ทีไบิกจาย คงหลือ

1 ครงการสงสริมการกษตรละกลุมอาชีพตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 300,000 -             300,000

2 ครงการพัฒนา ละสงสริม อาชีพของประชาชน฿นขต ทศบาลต าบลบຌานป็ด 300,000 66,005 233,995

3 ครงการจຌางนักรียน/นักศึกษา ท างาน฿นชวงปຂดภาครียน 500,000 -160,000 319,744 20,256

4 ครงการสงสริมการทองทีไยว ทศบาลต าบลบຌานป็ด 500,000 -             500,000

5 ครงการขงขันกีฬาความรใว ทางนๅ า 300,000 -             300,000

รวม 1,900,000 -160,000 385,749 1,354,251

6 ครงการพัฒนาศักยภาพ กนน าสุขภาพละสงสริมสุขภาพ ฿นชุมชน 50,000 -50,000 -             -                   

7 ครงการปງองกันละควบคุมรค ละปງองกันรคติดตอตามฤดูกาล 50,000 -50,000 -             -                   

8 ครงการอาหารปลอดภัย 100,000 -41,000 -             59,000

9 ครงการตรวจคัดกรองสุขภาพ ละรักษาพยาบาลชิงรุก 100,000 53,350 46,650

10 ครงการงินสมทบกองทุน ระบบหลักประกันสุขภาพ฿น ระดับทຌองถิไนหรือพืๅนทีไ (สปสช.) 600,000 552,000 48,000

รายงานครงการทีไอนุมตังิบประมาณละบิกจายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ทศบาลต าบลบຌานป็ด

หมายหตุครงการ

1. การพัฒนาศรษฐกิจ การคຌา ละการทองทีไยว

2. การพัฒนาคนละสังคมทีไมคุีณภาพ

1 ตลุาคม 2559 - 30  กันยายน  2560
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ล าดบั งบประมาณ อนลด/ งบประมาณ งบประมาณ
ทีไ ทีไไดຌรับอนุมตัิ อนพิไม ทีไบิกจาย คงหลือ หมายหตุครงการ

11 ครงการพัฒนาศักยภาพของ กนน าดຌานสาธารณสุข 500,000 -500,000 -             -                   

12 ครงการพฒันาศัพยภาพกนน า ยาวชนตຌานภัยอดส์ละการ รณรงค์ปງองกนัรคอดส์฿นชุมชน 50,000 -50,000 -             -                   

13 ครงการสงสริมสุขภาพผูຌสูงอายุ ฿นชุมชน 50,000 2,800 47,200

14 ครงการสนับสนุนงินสงคราะห์ ผูຌปຆวยรคอดส์ 192,000 190,400 1,600

15 ครงการสงสริมศักยภาพละจัด สวัสดิการสังคมกผูຌสูงอายุ ฿นขตทศบาลต าบลบຌานป็ด 200,000 -             200,000

16 ครงการสริมสรຌางความรูຌความ ขຌา฿จ฿นสิทธิขัๅนพืๅนฐาน พืไอสรຌาง ความขຌมขใง 150,000 -             150,000

ของคนพิการ ฿นชุมชน

17 อุดหนุนครงการสนับสนุน ภารกิจของหลากาชาด จังหวัดขอนกน 10,000 10,000 -                   

18 ครงการวทีลกปลีไยนความรูຌ ละพัฒนาศักยภาพความป็นอยู ผูຌสูงอายุ คนพิการ 700,000 213,050 486,950

หรือทุพพลภาพ ละผูຌดຌอยอกาส

19 ครงการบีๅยยังชีพคนชรา 25,524,000 24,480,900 1,043,100

20 ครงการบีๅยยังชีพพิการ 5,280,000 4,812,000 468,000

21 อุดหนุนศูนย์อ านวยการปງองกัน ละปราบปรามยาสพติด จังหวัดขอนกน 30,000 30,000 -                   

(ศอ.ปส.จ.ขก.) ตามครงการปງองกันละกຌเข ปัญหายาสพติดจังหวัดขอนกน

22 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการปງองกัน ละปราบปรามยาสพติดอ าภอ มืองขอนกน 50,000 -             50,000

(ศป.ปส.อ.มือง ขอนกน) ตามครงการปງองกนั ละกຌเขปัญหายาสพติด อ าภอมืองขอนกน
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ล าดบั งบประมาณ อนลด/ งบประมาณ งบประมาณ
ทีไ ทีไไดຌรับอนุมตัิ อนพิไม ทีไบิกจาย คงหลือ หมายหตุครงการ

23 ครงการรณรงค์ละปງองกัน ยาสพติด฿นสถานศึกษา 50,000 49,740 260

24 ครงการอบรมคายยาวชน 50,000 -             50,000

25 ครงการบຌานป็ดมืองนาอยู 100,000 61,070 38,930

26 ครงการบึงสวยนๅ า฿ส 50,000 -50,000 -             -                   

27 ครงการทຌองถิไนเทย รวม฿จภักด์ิ รักษ์พืๅนทีไสีขียว 100,000 69,879 30,121

28 ครงการจัดงานวันทศบาล 50,000 -             50,000

29 ครงการปกปງองสถาบันส าคัญ ของชาติ 200,000 700,000 476,120 423,880

30 ครงการจัดงานรัฐพิธีตาง โ 250,000 -             250,000

31 ครงการปรองดองสมานฉันท์ ทศบาลต าบลบຌานป็ด 50,000 -             50,000

32 ครงการสริมสรຌางครอบครัว อบอุนขຌมขใง 50,000 -             50,000

33 ครงการสรຌางความขຌมขใง ฿หຌกับชุมชน 500,000 338,550 161,450

34 ครงการจัดประชุมชิงปฏิบัติการ พืไอจัดท าผนชุมชน 50,000 -40,000 3,625 6,375

35 ครงการฝຄกอบรมละทัศนศึกษา ดูงานของคณะกรรมการชุมชน/ ผูຌน าหมูบຌานละบุคคล฿น ชุมชน 1,200,000 -             1,200,000

36 ครงการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทศบาล ละส ารวจความคิดหในของ 50,000 10,555 39,445

ประชาชนตอการ บริหารงานทศบาลต าบลบຌานป็ด

37 ครงการจัดท าผนพัฒนาของทศบาล ต าบลบຌานป็ด 80,000 65,678 14,322
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ล าดบั งบประมาณ อนลด/ งบประมาณ งบประมาณ
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38 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน พืไอท ากิจกรรมพัฒนาชุมชน ฿นขต ทต.บຌานป็ด 1,200,000 891,000 309,000

39 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน พืไอจัดกิจกรรมทิดพระกียรติ฿นชุมชนนืไอง฿น 300,000 199,800 100,200

วันฉลิมพระชนมพรรษาองค์สมดใจพระจຌาอยูหัว ละสมดใจพระบรมราชินีนาถ

40 ครงการฝຄกอบรมละทศันศึกษาดูงานพืไอพัฒนาศักยภาพบทบาทของกลุมสตรี ทต.บຌานปด็ 300,000 -             300,000

41 ครงการปງองกนัละรักษาความ ปลอดภัย฿นชีวติละทรัพย์สิน ของประชาชนของทางราชการ 1,500,000 1,415,600 84,400

42 ครงการครบรอบวันสถาปนา อาสาสมัครปງองกันภัยฝຆายพลรือน (อปพร.) 30,000 19,845 10,155

43 ครงการปງองกันละลดอุบัติหตุ ทางถนน - ชวงทศกาลป฿หม - ชวงทศกาลสงกรานต์ 300,000 298,547 1,453

44 ครงการกຌเขปัญหานๅ าทวมละ ปัญหาภัยลຌง อัคคีภัย วาตภัย ละสาธารณภัยอืไนโ 500,000 350,000 597,468.79 252,531

45 ครงการฝຄกอบรมการรักษาความ สงบรียบรຌอยละการจราจร 50,000 -             50,000

46 อดุหนุนครงการฝຄกอบรมยทุธวิธี ต ารวจพืๅนฐานส าหรับอาสาสมัคร ปງองกนัภัยฝຆายพลรือน (อปพร.) 200,000 200,000 -                   

อาสาสมัครรักษาความปลอดภัยประจ าหมูบຌาน (อรม.)ทต.บຌานป็ดของก ากบัการปฏิบัติการพิศษ

(COMMANDO P.4)฿หຌกับศูนย์สืบสวนต ารวจภูธรภาค 4

47 ครงการติดตัๅงเฟฟງาสงสวางละติดตัๅงกลຌองวงจรปຂด CCTV ฿นจดุสีไยงภยัพืๅนทีไ ต.บຌานปด็ 1,000,000 -             1,000,000

48 อุดหนุนครงการสายตรวจรวมชุมชนคายสามัคคี฿หຌกับกรมทหารราบ ทีไ 8 คายสีหราชดชเชย 60,000 60,000 -                   

49 ครงการฝຄกอบรมอาสาสมัคร ปງองกันภัยฝຆายพลรือน 50,000 -             50,000

50 ครงการดຌานการปງองกัน ละบรรทาสาธารณภัย 50,000 -             50,000
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51 ครงการคา฿ชຌจาย฿นการจัดการจราจร 50,000 40,350 9,650

รวม 42,056,000 269,000 35,142,327.79 7,182,672.21

52 ครงการกอสรຌางวางทอระบายนๅ าพรຌอมบอพักละรางวี ม. 1 บ.ป็ด(บຌานลขทีไ119หลังวัดถงึตลาดยในบ.ป็ด) 406,200 406,200 -                   

53 ครงการกอสรຌางวางทอระบายนๅ าบอพักละรางว ีม.1 บ.ป็ด(บຌานนางปน พียจันทร์-บຌานนายประสิทธิ ์หาญสุริย์) 433,200 433,200 -                   

54 ครงการกอสรຌางวางทอระบายนๅ า พรຌอมบอพกัละรางว ีจ านวน 2 จุด หมูทีไ 2 บຌานป็ด (จากบຌานนางสาว - ประทุมทิพย์ถึงบຌานนายสุพล มืองสนธิ)์ 388,300 388,300 -                   

55 ครงการกอสรຌางวางทอระบายนๅ า พรຌอมบอพักละรางวี จ านวน 2 จุด หมูทีไ 2 บຌานปด็ (จากบຌานนายระวิ จຌงพรหมมา ถึงบຌานนายสุวรรณ จ ารัสนว) 293,700 293,700 -                   

56 ครงการกอสรຌางวางทอระบายนๅ าพรຌอมบอพักละรางวี จ านวน 2 จุด หมูทีไ 3 บຌานปด็ (จากบຌานนายวันชัย - จันทร์ทพ ถึงบຌานนายสมคิด ผางจันดา) 350,000 350,000 -                   

57 ครงการกอสรຌางวางทอระบายนๅ า พรຌอมบอพกัละรางวี หมูทีไ 3 บຌานปด็ (จากบຌานนายสิงห ์ถึงบຌานนางสมพยีร) 411,500 411,500 -                   

58 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก หมูทีไ 3 บຌานป็ด (จากบຌานนายพลิด นามศิริ ถึงถนนบຌานป็ดเปบຌานพรสวรรค์) 1,107,700 -445,700 662,000 -                   

59 ครงการกอสรຌางถนน คสล. หมูทีไ 4 บຌานคกฟันปง (หนຌาอูนๅ ามัน ถงึหนຌาบຌาน - นางบัวบาน นามพุทธา) 882,000 -402,000 480,000 -                   

60 ครงการกอสรຌางระบบปງองกันนๅ าทวม ละระบบบ าบัดนๅ าสียหมูทีไ 5 บຌานหัวทุง (บริวณศูนยบ์ริการสาธารณสุขมูลฐาน บຌานหัวทุง) 323,000 319,000 4,000             

61 ครงการกอสรຌางวางทอระบายนๅ า พรຌอมบอพักละรางว ีหมูทีไ 5 บຌานหัวทุง (ถนนกตุกຌวชุมชน 3 จากถนน - ศรีจนัทร์ ถึงถนนศรีสะอาด) 455,700 455,700 -                   

62 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก พรຌอมวางทอระบายนๅ า หมูทีไ 5 บຌานหวัทุง (ซอยรวมญาติชุมชน 3) 563,500 -113,500 450,000 -                   

63 ครงการกอสรຌางวางทอระบายนๅ า พรຌอมบอพกัละรางวี หมูทีไ 6 บຌานค าเฮ (จากศาลากลางบຌาน ถึงถนนศรีจันทร์) 719,100 -159,100 559,999 1                  

64 ครงการกอสรຌางถนน คสล.พรຌอมวางทอระบายนๅ าพรຌอมบอพักละรางว ีม.7บ.กอก(ซอย 13 -รงกรองนๅ าชลทิพย)์ 399,000 399,000 -                   

3. การพัฒนามอืงละชมุชนนาอยู
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65 ครงการกอสรຌางถนน คสล. หมูทีไ 8 บຌานหนองจด (ซอย7 ชุมชน ดวงตะวัน) 806,000 -347,000 459,000 -                   

66 ครงการกอสรຌางถนน คสล. หมุทีไ 8 บຌานหนองจด (ซอยหนຌาวัด ปຆาสัจจธรรมหลังหมูบຌานอืๅออาทร ถึงถนนขຌาหมูบຌาน) 855,000 -359,000 496,000 -                   

67 ครงการกอสรຌางถนน คสล. หมูทีไ 8 บຌานหนองจด (ชุมชนดวงตะวัน ซอย 1) 484,000 484,000 -                   

68 ครงการกอสรຌางถนน คสล. หมูทีไ 9 บຌานหนองขาม (฿นซอยทองนิมิตร) 100,000 100,000 -                   

69 ครงการกอสรຌางถนน คสล. หมูทีไ 9 บຌานหนองขาม (ซอยหลัง รร.กนนคร2 ถงึ ซอย4 - ชืไอมถนนค.ส.ล. บຌานนายผาน ปุนนຌอย) 496,000 496,000 -                   

70 ครงการกอสรຌางวางทอระบายนๅ า พรຌอมบอพักละรางว ีหมูทีไ 10 บຌานค าเฮ (จากหนຌาบຌานนางทองมาก นามกลุ ถงึถนนศรีจนัทร์) 498,000 498,000 -                   

71 ครงการกอสรຌางถนน คสล. หมูทีไ 10 บຌานค าเฮ (หลังเทยพิพัฒน์ ถึงหนຌาปาน฿จสปา) 205,300 -                 205,300         

72 ครงการกอสรຌางถนน คสล. หมูทีไ 11 บຌานสันติสุข (ซอย 4 ตอนืไอง) 250,000 250,000 -                   

73 ครงการกอสรຌางถนน คสล. หมูทีไ 12 บຌานกอกนຌอย (ซอยหลังรงงานฟม) 454,000 454,000 -                   

74 ครงการกอสรຌางถนน คสล. หมูทีไ 12 บຌานกอกนຌอย ซอย 3 58,000 58,000 -                   

75 ครงการกอสรຌาวางทอระบายนๅ า คสล. พรຌอมบอพักละรางวี หมูทีไ 12 บຌานกอกนຌอย (ซอยหนຌาพิมานบุรี) 459,000 459,000 -                   

76 ครงการกอสรຌางถนน คสล. หมูทีไ 13 บຌานพรสวรรค์ (จากรีสอร์ท ผอ.ค าพันธผ์านหนຌาบຌาน รตต.ประยงค์ ถงึทางขຌาชมุชนทรัพยส์มบูรณ์) 1,469,000 -618,000 851,000 -                   

77 ครงการกอสรຌางวางทอระบายนๅ า พรຌอมบอพกัละรางว ีหมูทีไ 14 บຌานหวัทุงนคร (ถนนมะลิวลัย ์ลงทางบຌาน นายบญุพใง ) 963,000 -208,000 755,000 -                   

78 ครงการกอสรຌางถนน คสล. จ านวน 4 จดุ หมูทีไ 14 บຌานหัวทุงนคร (ซอย 2,3,4,5 หลังบຌานพักสถาบัน คุຌมนຌอย) 1,052,400 -442,400 610,000 -                   

79 ครงการกอสรຌางวางทอระบายนๅ า พรຌอมบอพกัละรางวี หมูทีไ 14 บຌานหวัทุงนคร (ถนนทรัพยสิ์นดຌาน ทศิตะวันตกพืๅนทีไรอยตอหมูทีไ 5 498,800 498,800 -                   

80 ครงการกอสรຌางถนน คสล. หมูทีไ 15 บຌานหนองขาม (หนຌาบຌานพอถนอม ถิไนประสาท) 293,000 293,000 -                   
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81 ครงการกอสรຌางถนน คสล. หมูทีไ 15 บຌานหนองขาม (หนຌาบຌานนางวันพใญ วียงชัยภูม)ิ 375,000 375,000 -                   

82 ครงการกอสรຌางถนน คสล. หมูทีไ 16 บຌานกนพยอม (ซอยรงหลใก) 631,000 -237,800 371,000 22,200           

83 ครงการกอสรຌางถนน คสล. หมูทีไ 16 บຌานกนพยอม (ซอยบຌานมสคร) 197,000 197,000 -                   

84 ครงการวางทอระบายนๅ า คสล. หมูทีไ 17 บຌานดชา (บริวณดຌาน - ทิศตะวันออก ค าพงคาราอกะ) 151,000 151,000 -                   

85 ครงการวางทอระบายนๅ า คสล. หมูทีไ 17 บຌานดชา (บริวณดຌาน - ทิศตะวันตก ซอย 6 ถึงซอย 7) 625,000 -478,000 147,000       -                   

86 ครงการกอสรຌางถนน คสล. พรຌอมบอพักละรางวี หมูทีไ 17 บຌานดชา (ซอยรงตุຍกก) 871,000 -183,000 688,000 -                   

87 ครงการกอสรຌางถนน คสล. หมูทีไ 18 บຌานป็ด (ขຌางบຌานนายบุญหลาย กຌลือถึงบຌานนางทียบ วงษ์สีหา) 30,000 30,000 -                   

88 ปรับปรุงซอมซมเฟฟງา สาธารณะ 100,000 -                 100,000         

89 อุดหนุนเฟฟງาสวนภูมิภาค จังหวัดขอนกน 400,000 -                 400,000         

90 ครงการบ ารุงละปรับปรุงทีไดิน สิไงกอสรຌาง ชน หຌองนๅ าสาธารณะ อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข ตลาด ฯลฯ 100,000 99,000        1,000             

91 ครงการบ ารุงรักษาละปรับปรุง ทีไดินละสิไงกอสรຌาง ชน รัๅวส านักงาน อาคารส านักงาน ทต.บຌานป็ด รงจอดรถ ฯลฯ 100,000 -                 100,000         

92 ครงการปรับปรุงอาคารรียน ศูนย์พัฒนาดใกลใกบຌานป็ด 200,000 126,000       74,000           

93 ครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานศึกษา฿นสังกัดทศบาล ต าบลบຌานป็ด 700,000 495,500       204,500         

94 ครงการปรับปรุงหຌองรียน คอมพิวตอร์รงรียนทศบาล ต าบลบຌานป็ด 200,000 -                 200,000         

95 ครงการกอสรຌางลานกีฬา ละทีไออกก าลังกาย (ตามบบปลนของทศบาล) 2,000,000 2,000,000    -                   

96 ครงการกอสรຌางปรับปรุงอาคาร ส านักงานทศบาลต าบลบຌานปด็ ตอติม หຌองกองสวัสดิการสังคม 670,000 -243,700 -                 426,300         

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560
(รอบท่ี 2 เม.ย. - ก.ย. 60) เทศบาลต าบลบ้านเป็ด



ล าดบั งบประมาณ อนลด/ งบประมาณ งบประมาณ
ทีไ ทีไไดຌรับอนุมตัิ อนพิไม ทีไบิกจาย คงหลือ หมายหตุครงการ

97 ครงการกอสรຌางรัๅวพรຌอมประตู รงรียนทศบาลบຌานป็ด 250,000 -                 250,000         

98 ครงการคา฿ชຌจาย฿นการปรับปรุง/ ซอมซมอาคารรียนละอาคาร ประกอบ 200,000 -                 200,000         

99 ครงการบ ารุงรักษาละปรับปรุง ทีไดินละสิไงกอสรຌาง ชน ศูนย์พัฒนา ดใกลใก ละรงรียน฿นสังกัด ทศบาลต าบลบຌานป็ด 500,000 225,500       274,500         

100 ครงการปรับปรุงสภาพพืๅนทีไ บริวณลานจอดรถขยะดิม 1,000,000 -                 1,000,000       

101 ครงการกอสรຌางวางทอระบายนๅ า คสล.พรຌอม บอพักละรางวี หมูทีไ 19 บຌานกังวาน (ซอยตรงขຌามสุภาวดีถึงบຌานนายสุรินทร์) 294,000 294,000 -                   

102 ครงการสริมผิวจราจร Asphattic concrete หมูทีไ 20 บຌานสุภทัรา (ภาย฿นซอยชุมชนวังทรัพยสิ์น) 740,000 -180,000 560,000 -                   

103 ครงการกอสรຌางถนน คสล. หมูทีไ 20 บຌานสุภัทรา (ซอย 7) 496,000 496,000 -                   

104 ครงการกอสรຌางถนน คสล. หมูทีไ 20 บຌานสุภัทรา (ซอย 8) 469,000 469,000 -                   

105 ครงการวางทอระบายนๅ าพรຌอมรางว ีหมูทีไ 21 บຌานคกฟันปง (สีไยกหนองจิก ถึงทีไนามคຌาย) 496,000 496,000 -                   

106 ครงการกอสรຌางถนน คสล. หมูทีไ 21 บຌานคกฟันปง (ถนนรอบหนองจิก) 1,139,000 -477,000 662,000 -                   

107 ครงการกอสรຌางถนน คสล. หมูทีไ 22 บຌานกนทองธานี (ซอยนวลหงส์ 1) 579,000 -220,000 359,000 -                   

108 ครงการกอสรຌางถนน คสล. หมูทีไ 22 บຌานกนทองธานี (ซอยชุมชนรวม฿จสามัคคีฝัດง - ทศิตะวันตก) 413,000 413,000 -                   

109 ครงการวางทอระบายนๅ า คสล. พรຌอมบอพกัละรางวี หมูทีไ 22 บຌานกนทองธานี (ซอยนวลหงส์ 7) 944,000 -199,000 745,000 -                   

110 ครงการกอสรຌางถนน คสล. หมูทีไ 23 บຌานเทรทอง (ซอยรຌานเอครีมหนຌารงรียนบຌานค าเฮ) 348,000 348,000 -                   

111 ครงการกอสรຌางวางทอระบายนๅ า หมูทีไ 23 บຌานเทรทอง ( ซอยประชารักษ์ 1 ) 228,000 228,000 -                   

112 ครงการปรับปรุงซอมซมทรัพยสิ์นทีไดินละสิไงกอสรຌาง ชน ถนน ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง ทางระบายนๅ า ฯลฯ 5,300,000 4,592,500 707,500
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ล าดบั งบประมาณ อนลด/ งบประมาณ งบประมาณ
ทีไ ทีไไดຌรับอนุมตัิ อนพิไม ทีไบิกจาย คงหลือ หมายหตุครงการ

113 ครงการกอสรຌางวางทอระบายนๅ าพรຌอมบอพักละรางวี  หมูทีไ 1 บຌานป็ด 433,700 431,000 2,700 ตัๅงจายรายการ฿หม

(ซอยบຌานนายธนพล  หาญสุริย์ คูขนานกับนายจรัส  นาคนนทัน)

114 ครงการกอสรຌางถนน ค.ส.ล. ม.2 บ.ปด็ (จาก ถ.ศรีจันทร์ทิศตะวันออก ถึงบຌานนางปรียา  รียนลิศอนนัต์) 218,700 216,000 2,700 ตัๅงจายรายการ฿หม

115 ครงการกอสรຌางถนน คสล. หมูทีไ 4 บຌานคกฟันปง (คุຌมวังทอง) 338,000 336,300 1,700 ตัๅงจายรายการ฿หม

116 ครงการกอสรຌางถนน คสล. หมูทีไ 7 บຌานกอก (ซอยสุข฿จ) 306,000 303,500 2,500 ตัๅงจายรายการ฿หม

117 ครงการกอสรຌางถนน คสล. หมูทีไ 8 บຌานหนองจด (ซอยหลังรงซักผຌา) 396,000 394,500 1,500 ตัๅงจายรายการ฿หม

118 ครงการกอสรຌางถนน คสล. หมูทีไ 9 บຌานหนองขาม (฿นซอยทุงทองซอย 3 ตอนืไอง) 388,000 386,600 1,400 ตัๅงจายรายการ฿หม

119 ครงการกอสรຌางวางทอระบายนๅ าพรຌอมบอพักละคอนกรีตหลังทอ หมูทีไ 12 496,000 493,800 2,200 ตัๅงจายรายการ฿หม

บຌานกอกนຌอย (ซอย 2 หลังรงงานฟม)

120 ครงการกอสรຌางถนน คสล.หมูทีไ 15 บຌานหนองขาม (ซอยนายประพันธ)์ 344,000 342,800 1,200 ตัๅงจายรายการ฿หม

121 ครงการกอสรຌางถนน คสล.หมูทีไ 18 (จากบຌานนายสุระ หาญสุริย์ ถึงถนนศรีจันทร์) 233,100 231,600 1,500 ตัๅงจายรายการ฿หม

122 ครงการกอสรຌางถนน คสล.  หมูทีไ 19 บຌานกังวาน (ซอยพธิ์งิน 2) 228,000 226,600 1,400 ตัๅงจายรายการ฿หม

123 ครงการกอสรຌางถนน คสล.  หมูทีไ 19 บຌานกังวาน (ซอยพธิ์งิน 4) 177,000 175,700 1,300 ตัๅงจายรายการ฿หม

124 ครงการกอสรຌางถนน คสล.หมูทีไ 21 บ.คกฟนัปง (ซ.หลังบຌานพกัสถาบันพฒันาฝมือรงงาน) 900,000 557,800 342,200 ตัๅงจายรายการ฿หม

125 ครงการกอสรຌางถนน คสล. หมูทีไ 23 บຌานเทรทอง (ซอยบຌานนางบังอร) 133,000 130,500 2,500 ตัๅงจายรายการ฿หม

126 ครงการกอสรຌางถนน คสล.พรຌอมวางทอระบายนๅ า หมูทีไ 23 บຌานเทรทอง (ซอยประชารักษ2์) 802,000 596,000 206,000 ตัๅงจายรายการ฿หม
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ล าดบั งบประมาณ อนลด/ งบประมาณ งบประมาณ
ทีไ ทีไไดຌรับอนุมตัิ อนพิไม ทีไบิกจาย คงหลือ หมายหตุครงการ

127 ครงการกอสรຌางถน คสล.หมูทีไ 22 บຌานกนทองธานี (ซอยชางผัน) 1,170,000 775,000 395,000 ตัๅงจายรายการ฿หม

128 ครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน2 บริวณอาคารส านักงานทศบาลต าบลบຌานป็ด หมูทีไ 2 243,700 240,000 3,700 ตัๅงจายรายการ฿หม

รวม 36,420,400 1,494,000 32,775,599 5,138,801

113 ครงการอุดหนุนคาอาหารกลางวัน รงรียน 2,396,000 50,000 1,182,000 1,214,000

114 ครงการอาหารสริม (นม) 1,782,110 45,000 848,771.64 933,338.36

115 ครงการสนับสนุนคา฿ชຌจายการ บริหารสถานศึกษา 2,487,100 278,000 2,704,618.00 60,482

116 ครงการสงสริมการรียนรูຌ ผูຌดຌอยอกาส ผูຌมีความปน็ ลิศทางวิชาการ ละผูຌมีทกัษะ ทางดຌานกีฬา 600,000 -             600,000

117 ครงการสงสริมการจัด กิจกรรมพืไอพัฒนาสถานศึกษา รงรียนทศบาลบຌานป็ด 100,000 42,613 57,387

118 ครงการสงสริมอนามัยนักรียน 50,000 -             50,000

119 ครงการสงสริมการจดั กิจกรรมพืไอพัฒนาสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาดใกลใกบຌาน คกฟันปง 50,000 9,340 40,660

120 ครงการสนับสนุนนักรียน รียนดี มารยาทดีละดຌอยอกาส รียนตอ ระดับปริญญาตรี 750,000 60,000 794,750 -44,750

121 ครงการสงสริมการจัด กิจกรรมพืไอพัฒนาสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาดใกลใกบຌานป็ด 50,000 10,122 39,878

122 ครงการสงสริมการรียนรูຌ ภูมิปัญญาทຌองถิไนละปราชญ์ ชาวบຌาน 50,000 32,000 18,000

123 ครงการงานประพณีลอยกระทง 1,000,000 -733,000 20,286 979,714

124 ครงการงานประพณีสงกรานต์ 1,000,000 -250,000 -             1,000,000

4. การพัฒนาดຌานการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารตีประพณีละภมูปิัญญาทຌองถิไน 
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ล าดบั งบประมาณ อนลด/ งบประมาณ งบประมาณ
ทีไ ทีไไดຌรับอนุมตัิ อนพิไม ทีไบิกจาย คงหลือ หมายหตุครงการ

125 ครงการงานประพณีถวาย ทียนพรรษา 150,000 -             150,000

126 ครงการอุดหนุนจัดงานสงสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ละ ประพณีของทຌองถิไน 100,000 -             100,000

127 ครงการจัดกิจกรรมนืไอง฿นวัน ส าคัญทางศาสนา 30,000 -             30,000

128 ครงการสงสริมกิจกรรมศูนย์ ยาวชนทศบาลต าบลบຌานป็ด 100,000 -100,000 -             100,000

129 ครงการสงสริมกีฬาละ นนัทนาการศูนย์พัฒนาดใกลใกละ รงรียน฿นสังกัดทต.บຌานปด็ 50,000 26,805 23,195

130 ครงการขงขันกีฬาบຌานป็ด มินิมาราธอน 400,000 -             400,000

131 ครงการขงขันกีฬาละการ ออกก าลังกาย ทศบาลต าบล บຌานป็ด 100,000 64,386 35,614

132 ครงการขงขันกีฬาชุมชน สัมพันธ์ทศบาลต าบลบຌานป็ด 250,000 -             250,000

133 ครงการจัดงานวันดใกหงชาติ 180,000 153,556 26,444

134 ครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา 100,000 75,450 24,550

135 ครงการฝຄกทักษะพืๅนฐานการลน กีฬาสากล 100,000 -             100,000

136 ครงการขงขันกีฬาอปท.สัมพันธ์ 100,000 97,095 2,905

รวม 11,975,210 -650,000 6,061,792.64 6,191,417

137 ครงการประกวดพนักงาน , ลูกจຌางดีดนของทต.บຌานป็ด 10,000 8,175 1,825

138 ครงการจัดท าผนพัฒนาบุคลากร 50,000 -                 50,000

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีไดตีามหลักธรรมาภิบาล
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ล าดบั งบประมาณ อนลด/ งบประมาณ งบประมาณ
ทีไ ทีไไดຌรับอนุมตัิ อนพิไม ทีไบิกจาย คงหลือ หมายหตุครงการ

139 ครงการฝຄกอบรมละทัศนศึกษา ดูงานของคณะผูຌบริหาร สมาชิก สภาทศบาล พนักงาน 800,000 -                 800,000

ละลูกจຌาง ทศบาลต าบลบຌานป็ด

140 อุดหนุนครงการสนับสนุนศูนย์รวมขຌอมูลขาวสารการจัดซืๅอหรือการจຌางของ 30,000 30,000 0

องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน อ.มืองขอนกน

141 ครงการพัฒนาบุคลากรของ รงรียนทศบาลบຌานป็ด 50,000 -                 50,000

142 ครงการพัฒนาบุคลากรของ ศูนย์พัฒนาดใกลใกสังกัด ทศบาลต าบลบຌานป็ด 50,000 -28,805 -                 50,000

143 ครงการฝຄกอบรมอาสาสมัคร ทຌองถิไนปງองกันเฟปຆา 50,000 49,164 836

144 ครงการคา฿ชຌจาย฿นการศึกษา ตอระดับปริญญาตรี 35,000 -                 35,000

145 ครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การจัดกใบภาษีอากรละ คาธรรมนียม 100,000 -38,400 -                 100,000

146 ครุภัณฑ์ยานพาหนะละขนสง 17,914,000 15,958,551 1,955,449

147 ครุภัณฑ์การกษตร 209,000 35,000 174,000

148 ครุภัณฑ์ครืไองดับพลิง 295,000 295,000 0

149 ครุภัณฑ์ส านักงาน 417,000 246,150 170,850

150 ครุภัณฑ์เฟฟງาละวิทยุ 144,000 66,900 77,100

151 ครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ 231,600 188,190 43,410

152 จัดซืๅอครุภัณฑ์ฆษณาละผยพร 130,000 129,990 10
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ล าดบั งบประมาณ อนลด/ งบประมาณ งบประมาณ
ทีไ ทีไไดຌรับอนุมตัิ อนพิไม ทีไบิกจาย คงหลือ หมายหตุครงการ

153 จัดซืๅอครุภัณฑ์งานบຌานงานครัว 71,000 70,800 200

154 จัดซืๅอครุภัณฑ์ส ารวจ 54,000 54,000 -                   

155 จัดซืๅอครุภัณฑ์อืไนโ 689,000 -                 689,000

รวม 21,329,600 -67,205 17,131,920 4,197,680

รวมทัๅงสิๅน 113,681,210 885,795 91,497,388.43 24,064,822
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ช. ผลการด านินงาน 
       ไดຌด านนิการครงการตามทศบัญญัติงบประมาณ ปี2560 ฿นขตพืๅนทีไ ดยไดຌรับความรวมมือ การสงสริม
ละสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ ละภาคอกชน฿นพืๅนทีไตลอดจนครงการตางโ ประสบผลส ารใจดຌวยดี 
กอ฿หຌกิดประยชน์กประชาชนทัๅง฿นพืๅนทีไละพืๅนทีไ฿กลຌคียง ดยมีผลการด านินงานทีไส าคัญดังนีๅ 
1.ครงการทีไสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาศรษฐกิจ การคຌาละการทองทีไยว 

1.1 ครงการพัฒนา ละสงสริมอาชีพของประชาชน฿นขตทศบาลต าบลบຌานป็ด 

 

  

  

 

 

 

1.2 ครงการจຌางนักรียน/นักศึกษา ท างาน฿นชวงปຂดภาครียน 

 

 

   

 

 

 

2. ครงการทีไสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาคนละสังคมทีไมีคุณภาพ 

2.1 ครงการตรวจคัดกรองสุขภาพ ละรักษาพยาบาลชิงรุก 

 

  

 

  

 

 

2.2 ครงการสงสริมสุขภาพผูຌสูงอายุ฿นชุมชน 
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2.3ครงการวทีลกปลีไยนความรูຌละพัฒนาศักยภาพความป็นอยู ผูຌสูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพละผูຌดຌอยอกาส  

 

  

  

 

 

 

2.4 ครงการรณรงค์ละปງองกันยาสพติด฿นสถานศึกษา 

 

   

 

 

 
 

2.5 ครงการบຌานป็ดมืองนาอยู 
 

  

 

  

 
 

2.6 ครงการทຌองถิไนไทย รวม฿จภักดิ์ รักษ์พืๅนทีไสีขียว 

 

 

   

 

 

 

2.7 ครงการปกปງองสถาบันส าคัญของชาติ 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560 เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
(รอบท่ี 2 เม.ย. – ก.ย. 60) 

2.8 ครงการจัดประชุมชิงปฏิบัติการ พืไอจัดท าผนชุมชน 
 

 

 

   

 

 

 
 

2.9 ครงการติดตามละประมินผล ผนพัฒนาทศบาล ละส ารวจ ความคิดหในของประชาชนตอการ 
บริหารงานทศบาลต าบลบຌานป็ด 
 

 

 

 

   

 

 
 

2.10 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน พืไอท ากิจกรรมพัฒนาชุมชน ฿นขตทศบาลต าบลบຌานป็ด 
 

 

  

 

  

  

 

 

2.11 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน พืไอจัดกิจกรรมทิดพระกียรติ ฿นชุมชนนืไอง฿นวันฉลิม พระชนมพรรษาองค์
สมดใจพระจຌาอยูหัว ละสมดใจ พระบรมราชินีนาถ 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560 เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
(รอบท่ี 2 เม.ย. – ก.ย. 60) 

2.12 ครงการปງองกันละรักษาความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน ของประชาชนของทางราชการ  
 

 

  

  

 

 
 

2.13 ครงการครบรอบวันสถาปนา อาสาสมัครปງองกันภัยฝຆายพลรือน (อปพร.) 
 

 

  

  

 

 
 

2.14 ครงการปງองกันละลดอุบัติหตุ ทางถนน –ชวงทศกาลปี฿หม– ชวงทศกาลสงกรานต์ 
 

 
 

2.15 ครงการสนับสนุนงินสงคราะห์ ผูຌปຆวยรคอดส์ 
 

   

  

 

 

2.16 ครงการบีๅยยังชีพคนพิการ 

 

  

  

 

 



60 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560 เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
(รอบท่ี 2 เม.ย. – ก.ย. 60) 

 

2.17 ครงการสรຌางความขຌมขใง฿หຌกับชุมชน 

 

 

   

 

 

 

2.18 ครงการจัดท าผนพัฒนาของทศบาลต าบลบຌานป็ด 

 

 

  

 

 

 

2.19 ครงการกຌไขปัญหานๅ าทวมละปัญหาภัยลຌง อัคคีภัย วาตภัย ละสาธารณภัยอืไน โ 

 

  

  

 

 

 

3. ครงการทีไสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนามืองละชุมชนนาอยู 
3.1 ครงการกอสรຌางวางทอระบายนๅ า พรຌอมบอพักละรางวี หมูทีไ 1 บຌานป็ด (จากบຌานลขทีไ 119 หลังวัดถึง
ตลาดยในบຌานป็ด 

3.2 ครงการกอสรຌางวางทอระบายนๅ า พรຌอมบอพักละรางวี หมูทีไ 1 บຌานป็ด (จากบຌานนางปนพียจันทร์ถึง
บຌานนายประสิทธิ์ หาญสุริย์) 
3.3 ครงการกอสรຌางวางทอระบายนๅ า พรຌอมบอพักละรางวี จ านวน 2 จุด หมูทีไ 2 บຌานป็ด (จากบຌานนางสาว
ประทุมทิพย์ถึงบຌานนายสุพล มืองสนธิ์) 
3.4 ครงการกอสรຌางวางทอระบายนๅ า พรຌอมบอพักละรางวี จ านวน 2 จุด หมูทีไ 2 บຌานป็ด (จากบຌานนายระวิ 
จຌงพรหมมา ถึงบຌานนายสุวรรณ จ ารัสนว) 

3.5 ครงการกอสรຌางวางทอระบายนๅ า พรຌอมบอพักละรางวี จ านวน 2 จุด หมูทีไ 3 บຌานป็ด (จากบຌานนายวันชัย 
จันทร์ทพ ถึงบຌานนายสมคิด ผางจันดา) 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560 เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
(รอบท่ี 2 เม.ย. – ก.ย. 60) 

3.6 ครงการกอสรຌางวางทอระบายนๅ า พรຌอมบอพักละรางวี หมูทีไ 3 บຌานป็ด (จากบຌานนายสิงห์ ถึงบຌานนางสม
พียร) 
3.7 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก หมูทีไ 3 บຌานป็ด (จากบຌานนายพลิด นามศิริ ถึงถนนบຌานป็ดไป
บຌานพรสวรรค์) 
3.8 ครงการกอสรຌางระบบปງองกันนๅ าทวม ละระบบบ าบัดนๅ าสีย หมูทีไ 5 บຌานหัวทุง (บริวณศูนย์บริการ
สาธารณสุขมูลฐาน บຌานหัวทุง) 
3.9 ครงการกอสรຌางวางทอระบายนๅ า พรຌอมบอพักละรางวี หมูทีไ 5 บຌานหัวทุง (ถนนกตุกຌวชุมชน 3 จากถนน
ศรีจันทร์ ถึงถนนศรีสะอาด) 

3.10 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก พรຌอมวางทอระบายนๅ า พรຌอมบอพัก ละรางวี หมูทีไ 7 บຌานกอก 
(ซอย 13 ถึงรงกรองนๅ าชลทิพย์) 

3.11 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก หมูทีไ 8 บຌานหนองจด (ชุมชนดวงตะวัน ซอย 1) 

3.12 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก หมูทีไ 9 บຌานหนองขาม (฿นซอยทองนิมิตร)  
3.13 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก หมูทีไ 9 บຌานหนองขาม (ซอยหลังรงรียนกนนคร2 ถึงซอย 4 

ชืไอมถนนคอนกรีตสริมหลใกบຌานนายผาน ปุนนຌอย) 

3.14 ครงการกอสรຌางวางทอระบายนๅ า พรຌอมบอพักละรางวี หมูทีไ 10 บຌานค าไฮ (จากหนຌาบຌานนางทองมาก 
นามกุลถึงถนนศรีจันทร์) 
3.15 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก หมูทีไ 12 บຌานกอกนຌอย (ซอยหลังรงรียนฟม)  

3.16 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก หมูทีไ 12 บຌานกอกนຌอย ซอย 3 

3.17 ครงการกอสรຌางวางทอระบายนๅ าคอนกรีตสริมหลใก พรຌอมบอพักละรางวี หมูทีไ 12 บຌานกอกนຌอย (ซอย
หนຌาพิมานบุรี) 
3.18 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก หมูทีไ 13 บຌานพรสวรรค์ (จากรีสอร์ท ผอ.ค าพันธ์ผานหนຌาบຌาน 
รตต. ประยงค์ ถึงทางขຌาชุมชนทรัพย์สมบูรณ์) 
3.19 ครงการกอสรຌางวางทอระบายนๅ า พรຌอมบอพักละรางวี หมูทีไ 14 บຌานหัวทุงนคร (ถนนมะลิวัลย์ ลงทางบຌาน
นายบุญพใง) 
3.20 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก จ านวน 4 จุด หมูทีไ 14 บຌานหัวทุงนคร (ซอย 2,3,4,5 หลังบຌานพัก
สถาบัน คุຌมนຌอย) 

3.21 ครงการกอสรຌางวางทอระบายนๅ า พรຌอมบอพักละรางวี หมูทีไ 14 บຌานหัวทุงนคร (ถนนทรัพย์สินดຌาน ทิศ
ตะวันตกพืๅนทีไรอบตอหมูทีไ 5) 

3.22 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก หมูทีไ 15 บຌานหนองขาม (หนຌาบຌานพอถนอม ถิไนประสาท)  

3.23 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก หมูทีไ 15 บຌานหนองขาม (หนຌาบຌานนางวันพใญ วียงชัยภูมิ)  

3.24 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก หมูทีไ 16 บຌานกนพยอม (ซอยรงหลใก) 

3.25 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก หมูทีไ 16 บຌานกนพยอม (ซอยบຌานมสคร) 
3.26 ครงการวางทอระบายนๅ าคอนกรีตสริมหลใก หมูทีไ 17 บຌานดชา (บริวณดຌานทิศตะวันออก ค าพงคาราอ
กะ) 



62 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560 เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
(รอบท่ี 2 เม.ย. – ก.ย. 60) 

3.27 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก พรຌอมบอพักละรางวี หมูทีไ 17 บຌานดชา (ซอยรงตุຍกก)  

3.28 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก หมูทีไ 18 บຌานป็ด (ขຌางบຌานนายบุญหลาย กຌวลือถึงบຌานนาง
ทียบ วงษ์สีหา) 
3.29 ครงการกอสรຌางวางทอระบายนๅ า คอนกรีตสริมหลใก พรຌอมบอพักละรางวี หมูทีไ 19 บຌานกังวาน (ซอยตรง
ขຌามสุภาวดีถึงบຌานนายสุรินทร์) 
3.30 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก หมูทีไ 20 บຌานสุภัทรา (ซอย 7) 

3.31 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก หมูทีไ 20 บຌานสุภัทรา (ซอย 8) 

3.32 ครงการวางทอระบายนๅ าพรຌอมรางวี หมูทีไ 21 บຌานคกฟันปง (สีไยกหนองจิก ถึงทีไนามคຌาย)  

3.33 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก หมูทีไ 22 บຌานกนทองธานี (ซอยนวลหงส์ 1) 

3.34 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก หมูทีไ 22 บຌานกนทองธานี (ซอยชุมชนรวม฿จสามัคคีฝัດงทิศ
ตะวันตก) 

3.35 ครงการวางทอระบายนๅ าคอนกรีตสริมหลใก พรຌอมบอพักละรางวี หมูทีไ 22 บຌานกนทองธานี (ซอยนวล
หงส์ 7) 

3.36 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก หมูทีไ 23 บຌานไทรทอง (ซอยรຌานไอครีมหนຌารงรียนบຌานค าไฮ) 

3.37 ครงการกอสรຌางวางทอระบายนๅ า หมูทีไ 23 บຌานไทรทอง (ซอยประชารักษ์ 1)  
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560 เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
(รอบท่ี 2 เม.ย. – ก.ย. 60) 

  

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 



64 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560 เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
(รอบท่ี 2 เม.ย. – ก.ย. 60) 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560 เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
(รอบท่ี 2 เม.ย. – ก.ย. 60) 

4. ครงการทีไสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประพณีละภูมิปัญญาทຌองถิไน 

4.1 ครงการอาหารสริม (นม) 
 

 

 

   

 

 

 

4.2 ครงการสนับสนุนคา฿ชຌจายการบริหารสถานศึกษา 
 

 

   

 

 

 

 

4.3 ครงการสงสริมการจัดกิจกรรมพืไอพัฒนาสถานศึกษา รงรียนทศบาลบຌานป็ด 
 

 

  

 

 

 

 

4.4ครงการสงสริมการจัดกิจกรรมพืไอพัฒนาสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาดใกลใกบຌานคกฟันปง 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560 เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
(รอบท่ี 2 เม.ย. – ก.ย. 60) 

4.5 ครงการสนับสนุนนักรียน  รียนดี มารยาทดีละดຌอยอกาส รียนตอระดับปริญญาตรี 
 

 

   

 

 

 

4.6 ครงการสงสริมการจัด กิจกรรมพืไอพัฒนาสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาดใกลใกบຌานป็ด 
 

 

 

   

 

 

 

4.7 ครงการสงสริมการรียนรูຌ ภูมิปัญญาทຌองถิไนละปราชญ์ ชาวบຌาน 

 

 

   

 

 

 

4.8 ครงการประพณีลอยกระทง 

 

  

 

  

 
 

4.9 ครงการสงสริมกีฬาละนันทนาการศูนย์พัฒนาดใกลใกละรงรียน฿นสังกัด ทต.บຌานป็ด 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560 เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
(รอบท่ี 2 เม.ย. – ก.ย. 60) 

4.10 ครงการขงขันกีฬาละการออกก าลังกาย ทศบาลต าบลบຌานป็ด  
 

  

  

 

 

 

4.11 ครงการจัดงานวันดใกหงชาติ 
 

  

  

 

 
 

4.12ครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา 

 

  

  

 

 

 

4.13 ครงการขงขันกีฬาอปท.สัมพันธ์ 
 

 

   

 

 

 

5. ครงการทีไสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาระบบบริหารจัดการทีไดีตามหลักธรรมาภิบาล 

5.1 ครงการประกวดพนักงาน ลูกจຌางดีดนของทศบาลต าบลบຌานป็ด 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560 เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
(รอบท่ี 2 เม.ย. – ก.ย. 60) 

 

5.2 ครงการพัฒนาบุคลากรของรงรียนทศบาลต าบลบຌานป็ด 

 

  

   

 

 

 

5.3 ครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์พัฒนาดใกลใกสังกัด ทศบาลต าบลบຌานป็ด 

 

   

 

 

 

 

5.4 ครงการฝຄกอบรมอาสาสมัครทຌองถิไนปງองกันไฟปຆา 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560 
(รอบท่ี 2  เม.ย. – ก.ย.60) 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

สวนทีไ 3 

ผลการวิคราะห์ขຌอมูล 
***************** 

1. การติดตามผลการด านินงาน 

  นืไองจากกระทรวงมหาดเทยเดຌก าหนดนวทาง฿หຌทຌองถิไนน าผนพัฒนาสามป  มา฿ชຌป็น
กรอบ฿นการจัดท างบประมาณรายจายประจ าป   ดังนัๅน ฿นการ  ติดตามละประมินผลการด านินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจึง฿ชຌผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ป็นหลัก฿นการพิจารณา ดยสดงขຌอมูล฿หຌ
หในจ านวนครงการละงบประมาณทีไเดຌบรรจุเวຌ฿นผนพัฒนาสามปฯ (ดยฉพาะครงการทีไมีปງาหมาย฿น
การด านินการ฿นปงบประมาณ 25 60) ปรียบทียบกับจ านวนครงการละงบประมาณเดຌรับการจัดสรร
งบประมาณ รายจายประจ าป 2560 ละสดงขຌอมูลการด านินการละการ฿ชຌงบประมาณจริง   ดยยกตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา    

ตารางทีไ 1 สรุปผลการด านินงานจ านกตามตละยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามผนพัฒนาสามปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ทัๅง 2 ฉบับดังนีๅ 
 

ยุทธศาสตร์ 

ครงการตาม
ผนพัฒนา 
ประจ าปี 
2560 

ครงการทีไ
ไดຌรับจัดสรร
งบประมาณ 

ประจ าปี 2560 

รຌอยละ 

จ านวน
งบประมาณ฿น
ผนพัฒนา 

ประจ าปี 2560 

จ านวน
งบประมาณทีไ
ไดຌรับจัดสรร 

ประจ าปี 2560 

รຌอยละ 

1. การพัฒนาศรษฐกิจ การคຌา 6 5 83.33 1,950,000 1,900,000 97.44 

ละการทองทีไยว       

2. การพัฒนาคนละสังคมทีไม ี 48 46 95.83 42,386,000 42,056,000 99.22 

คุณภาพ       

3. การพัฒนามืองละชุมชนนาอยู 66 61 92.42 42,022,100 36,420,400 86.67 

4. การพัฒนาการศึกษา กีฬา 
นันทนาการ ศาสนาฯ 

24 24 100 12,010,000 11,975,210 99.71 

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 23 19 82.61 44,097,000 21,329,600 48.37 

ทีไดี ตามหลักธรรมาภิบาล       

รวม 167 155 92.81 142,465,100 113,681,210 79.80 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560 
(รอบท่ี 2  เม.ย. – ก.ย.60) 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

2. ความพึงพอ฿จของประชาชนตอการด านินงานของทศบาลต าบลบຌานป็ด 
฿นการประมินผลความพึงพอ฿จของประชาชนตอการด านินงานของทศบาลต าบลบຌานป็ด  เดຌ

ด านินการดยจัดท าบบสอบถามความคิดหในของประชาชน ดยออกส ารวจสอบถาม฿หຌประชาชนทัๅง 23  

หมูบຌาน  ภาย฿นขตต าบลบຌานป็ด   ป็นผูຌตอบ  โดยมีกลุมตัวอยางทัๅงสิๅน  400 ตัวอยาง   (฿ชຌวิธีการสุม
ตัวอยางดย฿ชຌ สูตรของทาร  ยามาน ( Taro  Yamane,อຌางถึง฿น สุทธนู  ศรีเสย์,2551)   ก าหนดขอบขต
ความคลาดคลืไอน 0.05  ก าหนดกลุมตัวอยางจาก ประชากรทีไ฿ชຌ฿นการศึกษาครัๅงนีๅ ป็นประชากร฿นขต
ทศบาลต าบลบຌานป็ด มีประชากรทัๅงหมด  42,506 คน  

สูตรการค านวณหากลุมตัวอยางดังนีๅคือ 

   n   =       N 

      1+Ne2 

มืไอ  n = จ านวนกลุมตัวอยาง 
       N = จ านวนประชากรทัๅงหมด 

       e = คาความคลาดคลืไอนสูงสุดทีไยอม฿หຌมีเดຌ 
   n   =         42,506 

      1+42,506 (0.05)2 

   n   =    399.99 

฿นการส ารวจครัๅงนีๅ ผูຌส ารวจเดຌปรับป็นจ านวน 400 คน 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560 
(รอบท่ี 2  เม.ย. – ก.ย.60) 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

› › สดงรายชืไอหมูบຌานละจ านวนประชากร 

หมูทีไ หมูบຌาน 
จ านวนประชากร จ านวนประชากร 

ทัๅงหมด (คน) 

จ านวนทีไจก
บบสอบถาม ชาย หญิง 

1     บຌานป็ด 541 556 1,097 11 

2 บຌานป็ด 1,057 1,429 2,486 23 

3 บຌานป็ด 426 463 889 8 

4 บຌานคกฟันปง 846 853 1,699 16 

5 บຌานหัวทุง 520 589 1,109 11 

6 บຌานค าเฮ 767 896 1,663 16 

7 บຌานกอก 1,450 1,766 3,216 30 

8 บຌานหนองจด 2,511 2,755 5,266 50 

9 บຌานหนองขาม 759 795 1,554 15 

10 บຌานค าเฮ 434 462 896 8 

11 บຌานสันติสุข 740 840 1,580 15 

12 บຌานกอกนຌอย 830 891 1,721 16 

13 บຌานพรสวรรค์ 282 309 591 6 

14 บຌานหัวทุงนคร 1,025 1,223 2,248 21 

15 บຌานหนองขาม 1,031 1,164 2,195 20 

16 บຌานกนพยอม 825 989 1,814 17 

17 บຌานดชา 564 658 1,222 11 

18 บຌานป็ด 467 488 955 9 

19 บຌานกังวานนิวศน์ 748 838 1,586 15 

20 บຌานสุภัทรา 699 813 1,512 14 

21 บຌานคกฟันปง 1,442 1,709 3,151 30 

22 บຌานกนทอง 1,188 1,417 2,605 24 

23 บຌานเทรทอง 699 752 1,451 14 

รวม 23 หมูบຌาน 19,851 คน 22,655  คน    42,506  คน 400 ชุด 
 

*  หมายเหตุที่มา :  ขຌอมูลทะเบียนราษฎร ณ เดือน กันยายน 2560 

ดยบงการประมินป็น  3  สวน  เดຌก 
 สวนทีไ  1  ขຌอมูลดຌานคุณลักษณะของประชากร  

 สวนทีไ  2  ขຌอมูลดຌานความพึงพอ฿จของประชาชนตอผลการด านินงาน฿นภาพรวม 

 สวนทีไ  3  ขຌอมูลดຌานความพึงพอ฿จของประชาชนตอผลการด านินงานจ านกตละยุทธศาสตร์ 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560 
(รอบท่ี 2  เม.ย. – ก.ย.60) 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

 ผลการประมิน   
สวนทีไ 1  ขຌอมูลทัไวไป 

ตารางทีไ 1  สดงจ านวนเพศละรຌอยละของประชาชนทีไตอบบบสอบถาม 
 

พศ จ านวน รຌอยละ 
1) ชาย 176 44.00 

2) หญิง 224 56.00 

รวม 400 100.00 

จากตารางทีไ 1 กลุมตัวอยางสวน฿หญ ป็นพศหญิง จ านวน 224 คน คิดป็นรຌอยละ 56  ละพศชายจ านวน 
176 คน คิดป็นรຌอยละ 44 

ตารางทีไ 2  สดงจ านวนชวงอายุละรຌอยละของประชาชนทีไตอบบบสอบถาม 

อายุ จ านวน รຌอยละ 
1) 18 - 30 ป 68 17.00 

2) 31- 40 ป 138 34.50 

3) 41- 50 ป 87 21.75 

4) 51- 60 ป  73 18.25 

5) มากกวา 60 ป 34 8.50 

รวม 400 100.00 

จากตารางทีไ 2  กลุมตัวอยางสวน฿หญมีอายุ  31- 40 ป จ านวน 138  คน คิดป็นรຌอยละ  34.50   รองลงมา 
อายุ 41-50 ป จ านวน 87 คน คิดป็นรຌอยละ 21.75 , อายุ 51- 60 ป จ านวน 73 คน คิดป็นรຌอยละ18.25  , 

อายุ 18-30 ป จ านวน 68 คน คิดป็นรຌอยละ 17.00 ,มากกวา 60 ป จ านวน 30 คน คิดป็นรຌอยละ  8.50     

ตามล าดับ 

ตารางทีไ 3  สดงจ านวนอาชีพของประชาชนทีไตอบบบสอบถาม 

อาชีพ จ านวน รຌอยละ 
1) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 32 8.00 

2) อกชน 73 18.25 

3) คຌาขาย/ธุรกิจสวนตัว 119 29.75 

4) รับจຌางทัไวเป 104 26.00 

5) นักรียน/นักศึกษา 17 4.25 

6) กษตรกรรม 23 5.75 

7) อืไน โ 32 8.00 

รวม 400 100.00 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560 
(รอบท่ี 2  เม.ย. – ก.ย.60) 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

จากตารางทีไ 3  กลุมตัวอยางสวน฿หญมีอาชีพ คຌาขาย/ธุรกิจสวนตัว  จ านวน 119 คน คิดป็นรຌอยละ 29.75

รองลงมาคือรับจຌางทัไวเป จ านวน 104 คน คิดป็นรຌอยละ 26.00, อกชนจ านวน 73 คน คิดป็นรຌอยละ18.25,

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ละอืไนโจ านวน  32 คน คิดป็นรຌอยละ 8.00 , ,กษตรกรรม จ านวน 2 3 คน คิดป็น
รຌอยละ 5.75  ละนักรียน/นักศึกษา  จ านวน 17 คน คิดป็นรຌอยละ 4.25 ตามล าดับ  

 

ตารางทีไ 4  สดงจ านวนระดับการศึกษาละรຌอยละของประชาชนทีไตอบบบสอบถาม 
 

ระดับการศึกษา จ านวน รຌอยละ 

1) ประถมศึกษา 118 29.50 

2) มัธยมศึกษาหรือทียบทา 120 30.00 

3) อนุปริญญาตรี หรือทียบทา 45 11.25 

4) ปริญญาตรี  100 25.00 

5) สูงกวาปริญญาตรี 16 4.00 

6) อืไนโ 1 0.25 

รวม 400 100.00 
 

   จากตารางทีไ 4 กลุมตัวอยางสวน฿หญมีการศึกษาอยู฿นระดับ มัธยมศึกษาหรือทียบทา  จ านวน 120 คน 
คิดป็นรຌอยละ  30.00 รองลงมา คือประถมศึกษา  จ านวน 118 คน คิดป็นรຌอยละ 29.50,ปริญญาตรี จ านวน 
100 คน  คิดป็นรຌอย ละ 25.00,อนุปริญญาหรือทียบทา จ านวน 45 คน คิดป็นรຌอยละ  11.25 ,สูงกวา
ปริญญาตรี จ านวน 16 คน คิดป็นรຌอยละ 4.00 ละอืไนโ จ านวน 1 คน คิดป็นรຌอยละ 0.25 ตามล าดับ 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560 
(รอบท่ี 2  เม.ย. – ก.ย.60) 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

 

สวนทีไ 2  ขຌอมูลดຌานความพึงพอ฿จของประชาชนตอผลการด านินงาน฿นภาพรวม ดยผูຌตอบบบสอบถาม
สดงระดับความพึงพอ฿จตอการด านินงาน฿นประดในตางโ ดังนีๅ 
ตารางทีไ 1  ความพึงพอ฿จของประชาชนตอผลการด านินงานของทศบาลต าบลบຌานป็ด฿นภาพรวม   

ล าดับ
ทีไ ดຌาน 

ระดับความพึงพอ฿จ 

มากทีไสุด มาก 
ปาน
กลาง นຌอย 

นຌอย
ทีไสุด 

รวม 

1 

ทศบาลต าบลบຌานป็ดปຂดอกาส฿หຌ
ประชาชนมีสวนรวม฿นครงการ/

กิจกรรม 

จ านวน 40 240 74 36 10 400 

รຌอยละ 10.00 60.00 18.50 9.00 2.50 100 

2 

ทศบาลต าบลบຌานป็ดมีการ
ประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชนรับรูຌ
ขຌอมูลหรือผลการด านินงานของ
ครงการ/กิจกรรม 

จ านวน 43 200 112 33 12 400 

รຌอยละ 10.75 50.00 28.00 8.25 3.00 100 

3 

ทศบาลต าบลบຌานป็ดปຂดอกาส
฿หຌกับประชาชนสดงความคิดหใน฿น
การด านินงานครงการ/กิจกรรม 
ผานทางวใปเซต์ ,กลองสดงความ
คิดหใน ,การประชุมชุมชน
ประจ าดือน,ฟซบุຍก ฯลฯ 

 

จ านวน 

 

35 138 179 35 13 400 

รຌอยละ 8.75 34.50 44.80 8.75 3.25 100 

4 

ทศบาลต าบลบຌานป็ดน าผลการ
ด านินครงการ/กิจกรรมเปสูการ
กຌเขปัญหาของประชาชน฿นทຌองถิไน 

จ านวน 27 138 185 26 24 400 

รຌอยละ 6.75 34.50 46.25 6.50 6.00 100 

5 
ประยชน์ทีไประชาชนเดຌรับจากการ
ด านินครงการ/กิจกรรม 

จ านวน 23 144 181 44 8 400 

รຌอยละ 5.75 36.00 45.25 11.00 2.00 100 

ภาพรวม 8.40 43.00 36.55 8.70 3.35 100.00 

สรุปภาพรวมความพึงพอ฿จของประชาชนทีไมีตอการด านินการของทศบาลต าบลบຌานป็ด มีผูຌตอบ
บบสอบถาม รຌอยละ 43.00 พึงพอ฿จมาก, รຌอยละ 36.55 พึงพอ฿จปานกลาง ,รຌอยละ 8.70 พึงพอ฿จ   

นຌอย รຌอยละ 8.40  พึงพอ฿จ มากที่สุด, ละรຌอยละ 3.35 พึงพอ฿จนຌอยท่ีสุด ตามล าดับ 

 จากตารางทีไ 1  พบวาประชาชนสวน฿หญมีความพึงพอ฿จตอการด านินงานของทศบาลต าบล    
บຌานป็ด อยู฿นระดับมากถึงมากที่สุด คิดป็นรຌอยละ 51.40 

  จากตารางทีไ 1 พบวาประดในทีไประชาชนมีความพึงพอ฿จมากถึงมากทีไสุดดยรียงล าดับดังนีๅ 
1. ทศบาลต าบลบຌานป็ดการปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นครงการ/กิจกรรม คิดป็นรຌอยละ 70.00 

2. ทศบาลต าบลบຌานป็ดมี การประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชนรับรูຌขຌอมูล หรือผลการด านินงาน ของครงการ /

กิจกรรมคิดป็นรຌอยละ 60.75 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560 
(รอบท่ี 2  เม.ย. – ก.ย.60) 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

สวนทีไ 3  ประมินความพึงพอ฿จของประชาชนตอผลการด านินงานของทศบาลต าบลบຌานป็ดจ านก 

ตละยุทธศาสตร์   

ยุทธศาสตร์ทีไ  1  การพัฒนาดຌานศรษฐกิจ การคຌาละการทองทีไยว 

ความพึงพอ฿จกีไยวกับการพัฒนาดຌานศรษฐกิจ การคຌา ละการทองทีไยว  

ล าดับ
ทีไ ดຌาน 

ระดับความพึงพอ฿จ 

มากทีไสุด มาก 
ปาน
กลาง นຌอย 

นຌอย
ทีไสุด 

รวม 

1 

ทศบาลต าบลบຌานป็ดมีการจຌาง
นักรียน/นักศึกษา ท างาน฿นชวงปຂด
ภาครียน 

จ านวน 36 166 153 41 4 400 

รຌอยละ 9.00 41.50 38.25 10.25 1.00 100 

2 

ทศบาลต าบลบຌานป็ดมีการจัด
กิจกรรมสงสริมหรือประชาสัมพันธ์
การทองทีไยว฿นขตต าบลบຌานป็ด 

จ านวน 25 146 179 44 6 400 

รຌอยละ 6.25 36.50 44.75 11.00 1.50 100 

ภาพรวม 7.63 39.00 41.50 10.62 1.25 100 

 สรุปภาพรวมความพึงพอ฿จ ของประชาชนตอการด านินงานตามยุทธศาสตร์ทีไ  1  การพัฒนาดຌาน
ศรษฐกิจ การคຌา ละการทองทีไยว  มีผูຌตอบบบสอบถาม  รຌอยละ 41.50 พึงพอ฿จปานกลาง  ,รຌอยละ  

39.00 พึงพอ฿จมาก, รຌอยละ 10.62 พึงพอ฿จนຌอย  , รຌอยละ 7.63 พึงพอ฿จ มากที่สุดละรຌอยละ 1.25    

พึงพอ฿จนຌอยท่ีสุด ตามล าดับ 

จากตารางยุทธศาสตร์ทีไ 1   พบวาประชาชนสวน฿หญมีความพึงพอ฿จตอการด านินงานของทศบาลต าบล
บຌานป็ด  ฿นการพัฒนาดຌานศรษฐกิจ การคຌา ละการทองทีไยว อยู฿นระดับ  มากถึงมากที่สุด  คือ ทศบาล
ต าบลบຌานป็ดมีการจຌางนักรียน/นักศึกษา ท างาน฿นชวงปຂดภาครียน  คิดป็นรຌอยละ 50.50  ละประดในทีไ
ประชาชนพึงพอ฿จ  นຌอยท่ีสุด  คือ ทศบาลต าบลบຌานป็ดมีการจัดกิจกรรมสงสริมหรือประชาสัมพันธ์การ
ทองทีไยว฿นขตต าบลบຌานป็ดคิดป็นรຌอยละ 1.50 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560 
(รอบท่ี 2  เม.ย. – ก.ย.60) 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

ยุทธศาสตร์ทีไ  2  การพัฒนาคนละสังคมทีไมีคุณภาพ 

ความพึงพอ฿จกีไยวกับการพัฒนาคนละสังคมทีไมีคุณภาพ 
 

ล าดับ
ทีไ ดຌาน 

ระดับความพึงพอ฿จ 

มากทีไสุด มาก 
ปาน
กลาง นຌอย 

นຌอย
ทีไสุด 

รวม 

1 

ทศบาลต าบลบຌานป็ดมีการดูล
สุขภาพอนามัยประชาชนทัไวเปรวมเป
ถึงการจกบีๅยยังชีพของผูຌสูงอายุ    

ผูຌพิการ ผูຌปຆวยรคอดส์ละ
ผูຌดຌอยอกาสอยางสมไ าสมอ 

จ านวน 51 176 132 39 2 400 

รຌอยละ 12.75 44.00 33.00 9.75 0.50 100.00 

2 

ทศบาลต าบลบຌานป็ดมีการรณรงค์
การปງองกันยาสพติด฿หຌกับประชาชน
ละยาวชน฿นชุมชน 

จ านวน 28 130 187 41 14 400 

รຌอยละ 7.00 32.50 46.75 10.25 3.50 100.00 

3 

ทศบาลต าบลบຌานป็ดมีการรณรงค์
รวมกຌเขปัญหาละปງองกันรค ชน 
เขຌลือดออก รคพิษสุนัขบຌา ฯลฯ 

จ านวน 27 130 195 32 16 400 

รຌอยละ 6.75 32.50 48.75 8.00 4.00 100.00 

4 
ทศบาลต าบลบຌานป็ดจัด฿หຌมีการ
จัดกใบขยะอยางทัไวถึงละสมไ าสมอ 

จ านวน 13 121 204 20 24 400 

รຌอยละ 7.75 30.25 51.00 5.00 6.00 100.00 

5 

ทศบาลต าบลบຌานป็ดจัด฿หຌมี
อาสาสมัครรักษาความปลอดภัย฿น
ชีวิตละทรัพย์สินของประชาชน฿น
พืๅนทีไพียงพอ 

จ านวน 13 133 191 30 33 400 

รຌอยละ 3.25 33.25 47.75 7.50 8.25 100.00 

ภาพรวม 7.50 34.50 45.45 8.10 4.45 100.00 

 สรุปภาพรวมความพึงพอ฿จ ของประชาชนตอการด านินงานตามยุทธศาสตร์ทีไ  2  การพัฒนา คนละ
สังคมทีไมีคุณภาพ  มีผูຌตอบบบสอบถาม รຌอยละ 45.45 พึงพอ฿จปานกลาง, รຌอยละ 34.50 พึงพอ฿จมาก, 

รຌอยละ 8.10 พึงพอ ฿จนຌอย  ,รຌอยละ 7.50 พึงพอ฿จมากที่สุด   ละรຌอยละ 4.45 พึงพอ ฿จนຌอยท่ีสุด  

ตามล าดับ 

  จากยุทธศาสตร์ทีไ 2 พบวา ประชาชนสวน฿หญมีความพึงพอ฿จตอการด านินงานของทศบาลต าบล
บຌานป็ด ฿นการพัฒนาคนละสังคมทีไมีคุณภาพ  อยู฿นระดับมากถึงมากที่สุด  คือ ประดใน มีการดูลสุขภาพ
อนามัยประชาชนทัไวเปรวมเปถึงการจกบีๅยยังชีพของผูຌสูงอายุ ผูຌพิการ ผูຌปຆวยรคอดส์ละผูຌดຌอยอกาสอยาง
สมไ าสมอคิดป็นรຌอยละ 56.75  ละประดในทีไประชาชนพึงพอ฿จนຌอยท่ีสุด  คือ ทศบาลต าบลบຌานป็ดจัด฿หຌ
มีอาสาสมัครรักษาความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของประชาชน฿นพืๅนทีไพียงพอคิดป็นรຌอยละ 8.25 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560 
(รอบท่ี 2  เม.ย. – ก.ย.60) 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

ยุทธศาสตร์ทีไ  3  การพัฒนามืองละชุมชนนาอยู 

ความพึงพอ฿จกีไยวกับการพัฒนามืองละชุมชนนาอยู 
 

ล าดับ
ทีไ ดຌาน 

ระดับความพึงพอ฿จ 

มากทีไสุด มาก ปานกลาง นຌอย นຌอยทีไสุด รวม 

1 

ทศบาลต าบลบຌานป็ดมีการกอสรຌาง/
ซอมซมถนน พืไอ฿หຌการสัญจรเปมา
สะดวกมากขึๅน 

จ านวน 16 161 144 74 5 400 

รຌอยละ 4.00 40.25 36.00 18.50 1.25 100.00 

2 

ทศบาลต าบลบຌานป็ดมีการขยาย
ขต/ปรับปรุง ระบบเฟฟງา,ขตประปา 
ภาย฿นขตต าบลบຌานป็ด ป็นเปอยาง
ทัไวถึงละครอบคลุม 

จ านวน 15 161 152 69 3 400 

รຌอยละ 3.75 40.25 38.00 17.25 0.75 100.00 

3 

ทศบาลต าบลบຌานป็ดมีการกอสรຌาง/
บ ารุงรักษาซอมซมทอระบายนๅ า 
เม฿หຌกิดการอุดตันพืไอกຌเขปัญหานๅ า
ทวมหรือนๅ านาสีย 

จ านวน 13 96 189 82 20 400 

รຌอยละ 3.25 24.00 47.25 20.50 5.00 100.00 

4 

ทศบาลต าบลบຌานป็ดมีการกຌปัญหา
อยางรวดรใวละทัไวถึงมืไอมีปัญหา 
ชน ถนนช ารุดสียหาย, ปัญหา 
นๅ าทวม 

จ านวน 19 92 191 62 36 400 

รຌอยละ 4.75 23.00 47.75 15.50 9.00 100.00 

ภาพรวม 3.94 31.88 42.25 17.93 4.00 100.00 
   

  สรุปภาพรวมความพึงพอ฿จ ของประชาชนตอการด านินงานตามยุทธศาสตร์ทีไ  3  การพัฒนา มือง
ละชุมชนนาอยู  มีผูຌตอบบบสอบถาม  รຌอยละ 42.25  พึงพอ฿จปานกลาง , รຌอยละ 31.88  พึงพอ฿จมาก, 

รຌอยละ 17.93 พึงพอ฿จ นຌอย ,รຌอยละ 4.00 พึงพอ฿จ นຌอยท่ีสุด  ละ รຌอยละ 3.94 พึงพอ฿จ มากที่สุด   

ตามล าดับ 

 จากยุทธศาสตร์ทีไ 3  พบวาประชาชนสวน฿หญมีความพึงพอ฿จตอการด านินงานของทศบาลต าบล
บຌานป็ด ฿นการพัฒนามืองละชุมชนนาอยู  อยู฿นระดับ มากถึงมากที่สุด คือ การกอสรຌาง/ซอมซมถนน
หนทาง พืไอ฿หຌการสัญจรเปมาสะดวกมากขึๅน  คิดป็นรຌอยละ 44.25  ละประดในทีไประชาชนพึงพอ฿จ    

นຌอยท่ีสุด คือ ทศบาลต าบลบຌานป็ดมีการกຌปัญหาอยางรวดรใวละทัไวถึงมืไอมีปัญหา  ชน ถนนช ารุ ด
สียหาย,ปัญหานๅ าทวมคิดป็นรຌอยละ 9.00 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560 
(รอบท่ี 2  เม.ย. – ก.ย.60) 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

ยุทธศาสตร์ทีไ  4  การพัฒนาดຌานการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประพณี 
ละภูมิปัญญาทຌองถิไน 

ความพึงพอ฿จกีไยวกับการพัฒนาดຌานการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประพณีละ
ภูมิปัญญาทຌองถิไน 
 

ล าดับ
ทีไ 

ดຌาน 
ระดับความพึงพอ฿จ 

มากทีไสุด มาก 
ปาน
กลาง 

นຌอย นຌอยทีไสุด รวม 

1 

ทศบาลต าบลบຌานป็ดจัด฿หຌมี  

สถานทีไ/ครืไองออกก าลังกาย/

อุปกรณ์กีฬา฿หຌกประชาชนละการ
มีสวนรวมของประชาชน ชน  
งานกีฬาชุมชน 

จ านวน 26 174 170 26 4 400 

รຌอยละ 6.50 43.50 42.50 6.50 1.00 100.00 

2 

ทศบาลต าบลบຌานป็ดมีการ
สนับสนุนดຌานการศึกษา ชน การ
มอบทุนการศึกษากดใกนักรียนทีไ
รียนดีตลอดจนผูຌขาดอกาสทาง
การศึกษา 

จ านวน 20 146 171 52 11 400 

รຌอยละ 5.00 36.50 42.75 13.00 2.75 100.00 

3 

ทศบาลต าบลบຌานป็ดมีกิจกรรม
ทางดຌานศาสนา ประพณี วัฒนธรรม 
ชน การทอดทียนขຌาพรรษา วัน
สงกรานต์ ฯลฯ 

จ านวน 19 154 186 36 5 400 

รຌอยละ 4.75 38.50 46.50 9.00 1.25 100.00 

4 

ทศบาลต าบลบຌานป็ดมีการจัด
กิจกรรม฿หຌประชาชนมี สวนรวม ชน 
การรวมทอดทียนขຌาพรรษา , 
การรดนๅ าด าหัวผูຌสูงอายุ ฯลฯ 

จ านวน 24 142 193 36 5 400 

รຌอยละ 6.00 35.50 48.25 9.00 1.25 100.00 

ภาพรวม 5.56 38.50 45.00 9.38 1.56 100.00 

  สรุปภาพรวมความพึงพอ฿จ ของประชาชนตอการด านินงานตามยุทธศาสตร์ทีไ  4  การพัฒนา ดຌาน
การศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประพณีละภูมิปัญญาทຌองถิไน  มีผูຌตอบ
บบสอบถาม  รຌอยละ 45.00 พึงพอ฿จปานกลาง , รຌอยละ 38.50 พึงพอ฿จมาก, รຌอยละ 9.38 พึงพอ฿จ
นຌอย, รຌอยละ 5.56 พึงพอ฿จมากที่สุด ละ รຌอยละ 1.56 พึงพอ฿จนຌอยท่ีสุด  ตามล าดับ 

 จากยุทธศาสตร์ทีไ 4  พบวา ประชาชนสวน฿หญมีความพึงพอ฿จตอการด านินงานของทศบาลต าบล
บຌานป็ด ฿นการพัฒนาดຌานการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประพณีละภูมิปัญญา
ทຌองถิไน อยู฿นระดับมากถึงมากที่สุด คือ ประดในทศบาลต าบลบຌานป็ดจัด฿หຌมีสถานทีไ/ครืไองออกก าลังกาย/

อุปกรณ์กีฬา฿หຌกประชาชนละการมีสวนรวมของประชาชน ชน งานกีฬาชุมชนคิดป็นรຌอยละ 50.00  
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560 
(รอบท่ี 2  เม.ย. – ก.ย.60) 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

ละประดในทีไประชาชนพึงพอ฿จนຌอยท่ีสุด คือ ทศบาลต าบลบຌานป็ดมีการสนับสนุนดຌานการศึกษา ชน การ
มอบทุนการศึกษากดใกนักรียนทีไรียนดีตลอดจนผูຌขาดอกาสทางการศึกษา คิดป็นรຌอยละ 2.75 

ยุทธศาสตร์ทีไ  5  การพัฒนาระบบการบริการจัดการทีไดีตามหลักธรรมาภิบาล 

ความพึงพอ฿จกีไยวกับการพัฒนาระบบการบริการจัดการทีไดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ล าดับ
ทีไ 

ดຌาน 
ระดับความพึงพอ฿จ 

มากทีไสุด มาก 
ปาน
กลาง 

นຌอย 
นຌอย
ทีไสุด 

รวม 

1 

ทศบาลต าบลบຌานป็ดมีการ
ประชาสัมพันธ์ขຌอมูลขาวสารของ
ทศบาลอยางสมไ าสมอ ชน การลง
ขຌอมูลขาวสารผานทางวปเซต์ ,  
ฟซบุຍก ,วารสารขาวสารประจ าดือน 

จ านวน 48 146 169 14 23 400 

รຌอยละ 12.00 36.50 42.25 3.50 5.75 100.00 

2 

ทศบาลต าบลบຌานป็ดจัด฿หຌมี
ครืไองมือ/ครืไอง฿ชຌ ส าหรับการกຌเข
ปัญหาละบรรทาความดือดรຌอน
฿หຌกับประชาชน฿นพืๅนทีไ ชน 
รถดับพลิง, รถกระชຌา ป็นตຌน 

จ านวน 31 142 177 25 25 400 

รຌอยละ 7.75 35.50 44.25 6.25 6.25 100.00 

ภาพรวม 9.88 36.00 43.25 4.87 6.00 100.00 
 

  สรุปภาพรวมความพึงพอ฿จ ของประชาชนตอการด านินงานตามยุทธศาสตร์ทีไ  5  การพัฒนาระบบ
การบริการจัดการทีไดีตามหลักธรรมาภิบาล มีผูຌตอบบบสอบถาม  รຌอยละ 43.25 พึงพอ฿จปานกลาง ,รຌอยละ 
36.00 พึงพอ฿จมาก, รຌอยละ 9.88 พึงพอ฿จมากที่สุด , รຌอยละ 6.00 พึงพอ฿จนຌอยท่ีสุด  ละรຌอยละ 4.87 

พึงพอ฿จนຌอย ตามล าดับ 

 จากยุทธศาสตร์ทีไ 5  พบวา ประชาชนสวน฿หญมีความพึงพอ฿จตอการด านินงานของทศบาลต าบล
บຌานป็ด  ฿นการพัฒนาระบบการบริการจัดการทีไดีตามหลักธรรมาภิบาล อยู฿นระดับ  มากถึงมากที่สุด  คือ
ทศบาลต าบลบຌานป็ดมีการประชาสัมพันธ์ขຌอมูลขาวสารของทศบาลอยางสมไ าสมอ ชน การลงขຌอมูล
ขาวสารผานทางวปเซต์ ,ฟซบุຍก ,วารสารขาวสารประจ าดือนคิดป็นรຌอยละ 48.50 ละประดในทีไประชาชน
พึงพอ฿จ นຌอยท่ีสุด คือ ทศบาลต าบลบຌานป็ดจัด฿หຌมีครืไองมือ/ครืไอง฿ชຌ ส าหรับการกຌเขปัญหาละบรรทา
ความดือดรຌอน฿หຌกับประชาชน฿นพืๅนทีไ ชน รถดับพลิง, รถกระชຌา ป็นตຌนคิด ป็นรຌอยละ 6.25 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560 
(รอบท่ี 2  เม.ย. – ก.ย.60) 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

-  ขຌอสนอนะ (จากคณะกรรมการติดตามละประมินผลผนฯ) เดຌ฿หຌขຌอสนอนะเปยังผูຌบริหาร
ละคณะกรรมการพัฒนาทศบาลต าบลบຌานป็ด หรือผูຌทีไมีสวนกีไยวขຌอง฿นการจัดท าผนฯ พืไอน าเป฿ชຌป็น
นวทาง฿นการกຌเข หรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของครงการ ละ฿ชຌป็นนวทาง฿นการจัดท าผนพัฒนา
สามป฿นครัๅงตอเป ซึไงเดຌ฿หຌขຌอสนอนะ ดังนีๅ ตาม มติทีไประชุม คณะกรรมการติดตามละประมินผล
ผนพัฒนาทศบาลมืไอวันทีไ  31  ตุลาคม  2560 เด้฿ห้ข้อสนอนะ ดังนีๅ 

1. ตຌองการ฿หຌทศบาลต าบลบຌานป็ด ฿หຌความส าคัญ฿นการบริหารจัดการขยะภาย฿นต าบล บຌานป็ด นืไองจาก
พบวาปัญหาขยะป็นปัญหาทีไส าคัญ ละควรเดຌรับการกຌเข฿นอันดับตຌนโ เมวาจะป็นการกใบขยะเม
สมไ าสมอละเมทัไวถึง , พนักงานกใบขยะกใบขยะเมรียบรຌอย ควรจัด฿หຌมีการอบรมพืไอ฿หຌพนักงานจัดกใบ
ขยะมีจิตส านึกทีไดี฿นการท างานตามหนຌาทีไ 

2. ตຌองการ฿หຌทศบาลต าบลบຌานป็ด ท าครงการกีไยวกับการคัดยกขยะ พืไอป็นการกຌปัญหากีไยวกับขยะ
ทีไตຌนหตุ หรือขຌารวมครงการการจัดการขยะตຌนทางของ สปสช. ละท าการตอยอดการด านินงานพืไอกຌเข
ปัญหาขยะอยางยัไงยืน 

3. ตຌองการ฿หຌทศบาลต าบลบຌานป็ด ประสานหนวยงานทีไดูลรับผิดชอบ ฿หຌมีการติดตัๅง  กลຌองจับความรใว 
บนถนนสຌนลีไยงมืองขอนกน จากบริวณสีไยกเฟดงบຌานสะอาดมายังหนຌาทศบาลต าบลบຌานป็ด 
นืไองจากรถวิไงดຌวยความรใวสูง ท า฿หຌกิดอุบัติหตุบอยครัๅง  
 


