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ค าน า 

    เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี รอบท่ี 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25 61 (1 ตุลาคม  2560 – 31 มีนาคม 2561)  เพ่ือแสดงถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของโครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดว่าได้
ด าเนินการตามโครงการตามแผนพัฒนาต าบล ประสบความส าเร็จหรือไม่   

    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดฉบับนี้  ประกอบด้วย  
กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการติดตามและประเมินผล  แบบติดตามผลการด าเนินงาน  แบบประเมินผล       
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม แบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์  และสรุปผล    

           ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไ ด้ปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 หมวดที่ 6 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559 ข้อ 13 (3) เพ่ือให้การพัฒนา
ต าบลบ้านเป็ดเป็นไปอย่างถูกต้องมีทิศทาง  เป็นไปตามความต้องการของประชาชน    ชุมชนและท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน   

  
 

 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

                                                             เทศบาลต าบลบ้านเป็ด อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
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ส่วนที่  2  แนวทางการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี     6 
             (พ.ศ.2561-2564) รอบท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต.ค.60-มี.ค.61)     

ส่วนที่  3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การติดตามผลการด าเนินงาน          55 
2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ด      56 
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      แต่ละยุทธศาสตร์ 

ภาคผนวก 
     - แบบฟอร์มแบบส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ด       1-4 
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รายงานการติดตามแล ะ ป ระ เมินผลแ ผนพัฒ นาเทศบาล  2561 
(รอบที่ 1 ต.ค.60 – ม ี.ค.61) 

เทศบาล ต าบลบ ้านเป ็ด 

 ส่วนที่ 1 
บทน า 

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

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องด าเนินการ
วางแผนพัฒนา โดยจัดท าแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี  โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา
แผนงาน/โครงการ และได้น าแผนงาน/โครงการที่ได้วางแผนไว้ไปปฏิบัติ โดยจัดท าเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายของเทศบาลต าบลบ้านเป็ด และพร้อมที่จะด าเนินการในระดับพ้ืนที่ต่อไป 

  เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจ าเป็นต้องมีองค์กรที่ท าหน้าที่ติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา เพื่อให้ทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ในปีต่อๆไป  และเป็นการสร้าง
การมีส่วนร่วมในท้องถิ่น โดยคณะกรรมการฯ ประกอบจากหลายฝ่ายด้วยกัน ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประชาคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนฝ่ายบริหาร รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งการที่  คณะกรรมกา รฯ มาจาก
หน่วยงานหลายฝ่ายนี้ จะท าให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผลของการประเมิน
สามารถวัดผลบรรลุและวัดความส าเร็จของโครงการ เพื่อน าไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
โครงการได้อย่างแท้จริง 

 เทศบาลต าบลบ้านเป็ด จึงได้ก าหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลบ้านเป็ด ประจ าปี 2561 ทั้ง 5 สาขา  ดังนี้  

1. สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าและการท่องเที่ยว 
2. สาขาการพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
3. สาขาการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
4. สาขาการพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. สาขาการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด  ประกอบด้วย 

1.  นายเจริญ  แพงโพนทอง  ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ  
 2.  นายทองหล่อ  เสาผล  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ   
 3.  นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 กรรมการ  
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รายงานการติดตามแล ะ ป ระ เมินผลแ ผนพัฒ นาเทศบาล  2561 
(รอบที่ 1 ต.ค.60 – ม ี.ค.61) 

เทศบาล ต าบลบ ้านเป ็ด 

 4.  นางสาวปิยวรรณ จิตตะมัย  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 กรรมการ  
 5.  นายล าพูน  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 กรรมการ  
 6.  นายพูนศิลป์  ใจตรง  ผู้แทนประชาคม   กรรมการ  
 7.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา  ผู้แทนประชาคม   กรรมการ  
 8.  ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบ้านเป็ด (ผู้แทนส่วนราชการ) กรรมการ  
 9.  เกษตรประจ า ต าบลบ้านเป็ด   (ผู้แทนส่วนราชการ)   กรรมการ 
 10. นางพิลาศลักษณ์ พรกุณา  รองปลัดเทศบาล          กรรมการ 
 11. นายมนตรี  สุพรหมอินทร์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
 12. นางสุมิตรา  จันทร์อักษร  ผอ.กองวิชาการและแผนงาน เลขานุการฯ 
 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร 

ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ และ คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้กับประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 4.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  

วิธีการติดตามและประเมินผล 
 1.  การติดตาม ( Monitoring)  เป็นการติดตามเพ่ือให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ด าเนินงานตาม
โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในแผนด าเนินการประจ าปี
หรือไม่ หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามท่ีก าหนดไว้ โดยให้ทุกหน่วยงาน
ในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านเป็ด จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนา 
 2.  การประเมินผล (Evaluation)  โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
        2.1  การประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ   โดยพิจารณาจากความส าเร็จในการ
ด าเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ  
        2.2   การประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยพิจารณาจาก
ความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ได้รับ
งบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความส าเร็จของยุทธศาสตร์การ
พัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น  และน าเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารเทศบาล  ต่อไป 
 
 



3 
 

 

 
รายงานการติดตามแล ะ ป ระ เมินผลแ ผนพัฒ นาเทศบาล  2561 
(รอบที่ 1 ต.ค.60 – ม ี.ค.61) 

เทศบาล ต าบลบ ้านเป ็ด 

 กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการติดตามและประเมินผล 
เพ่ือให้เป็นการประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของ

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  2561 รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผล กระบวนการขั้นตอนและวิธีการที่จะใช้ในการ
ประเมินผล ประกอบด้วย ขั้นตอน และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

1)  ศึกษาแนวทาง ขั้นตอน วิธีการ ของ อปท.อ่ืน ทั้งจากดูงานจากสถานที่จริง, ศึกษาข้อมูล
จากทางอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ทราบแนวทาง วิธีการ แบบแปลกใหม่แล้วน ามาประยุกต์ใช้ 
  2)  วางแผนการจัดท าข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลเพ่ือให้ประชาชนเป็นผู้
ประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด  
  3)  สุ่มตัวอย่างโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลต าบล
บ้านเป็ด  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  4)  ออกแบบและสร้างเครื่องมือติดตามและประเมินผลโครงการที่จะใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการประเมินผล ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสอบถาม เพื่อใช้ในการติดตามและ ประเมินผล โดย
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
  5)  ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลในหมู่บ้านเป้าหมายของการส ารวจ 
  6)  น าข้อมูลที่ได้มา วิเคราะห์ ตามหลักวิชาการ 
  7)  จัดท าเอกสารรายงานให้ผู้บริหาร สภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  หัวหน้า
ส่วนราชการ  และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
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ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

ผังข้ันตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดและประเมนผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
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แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

 

ประเด็นการประเมิน มี 
การด าเนินการ 

ไม่มี 
การด าเนินการ 

ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา  
ท้องถิ่น 

  

3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)  เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

  

10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
ศักยภาพของท้องถิ่น                  

  

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ                 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
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ส่วนที่ 2 
แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564)  รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)  

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

  เทศบาลต าบลบ้านเป็ด ได้ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาล
ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) โดยพิจารณาความสอดคล้องของโครงการพัฒนากับ นโยบาย 
วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมถึงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ส าหรับโครงการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์ต่างๆ เพ่ือจัดท าเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมของความส าเร็จในการ
ด าเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

  ในส่วนที่ 2 นี้ จึงเป็นการสรุปนโยบายของเทศบาลต าบลบ้านเป็ด วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์
การพัฒนา รวมถึงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25 61 เพ่ือให้เห็นภาพรวมของ  
ทิศทางการพัฒนาที่เทศบาลต าบลบ้านเป็ด ได้ก าหนดไว้และได้น ามาใช้เป็นกรอบในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ต่อไป 

นโยบายการพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 ขยายเขตระบบประปา เพื่อการอุปโภคและบริโภค 
1.2 ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงพร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
1.3 ปรับปรุงและขยายถนนสายหลัก 
1.4 ก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขตเทศบาล 
1.5 ก่อสร้างและปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในเขตเทศบาล 
1.6 ก่อสร้างและปรับปรุงร่องระบายน้ า ภายในเขตเทศบาล 

2. ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
2.1 จัดตั้งศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้เข้มแข็ง และมีรายได้ 
2.3 สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน 
2.4 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ 
2.5 บริการตรวจและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป 
2.6 จัดก าลังเจ้าหน้าที่ อปพร.  ออกตรวจดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของพ่ีน้อง
ประชาชน 
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3. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
3.1 ส่งเสริมการออกก าลังกาย 
3.2 จัดตั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล 
3.3 ป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อ 
3.4 ปรับปรุงตลาดสดให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
3.5 จัดเก็บขยะมูลฝอยให้ทันกับความต้องการของประชาชน 
3.6 จัดสร้างระบบระบายน้ าเสีย 
3.7 ปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งท่องเที่ยวสวยงาม 

4. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี 
4.1 ก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน 
4.2 ก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬาและลานกีฬาชุมชน 
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา 
4.4 ส่งเสริมและอนุรักษ์งานประเพณีท้องถิ่น 
4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
4.6 สนับสนุนโรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาล 

5. ด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
5.1 เทิดทูนไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
5.2 รักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5.3 ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
5.4 บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
5.5 ยึดหลักการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
5.6 จัดให้มีศูนย์ให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน           

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น  (Vision) 
  เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือเน้นสภาพการณ์ในอุดมคติ  ซึ่ง
เป็นจุดหมายและปรารถนาความคาดหวังที่จะให้เกิดข้ึน  หรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า  ซึ่งได้ก าหนด
วิสัยทัศน์  ดังนี้ 

“เศรษฐกิจรุ่งเรือง  บ้านเมืองน่าอยู่  เชิดชูวัฒนธรรม  ก้าวล ้าด้วยธรรมาภิบาล” 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น  (Mission) 
  พันธกิจที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ให้ได้มาตรฐานและ
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของท้องถิ่น ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี 
  พันธกิจที่  2  มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณภาพทางการศึกษา  สภาพสิ่งแวดล้อม       
การสาธารณสุข  การสังคมสงเคราะห์สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
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  พันธกิจที่ 3  ส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  โบราณสถาน  และวัฒนธรรมอันดีงาม 
  พันธกิจที่  4  พัฒนาระบบบริการสาธารณะ  และระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้
ได้มาตรฐาน  มีประสิทธิภาพ 
  พันธกิจที่  5    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นทุกขั้นตอน 
  พันธกิจที่  6   ส่งเสริมการกีฬา  นันทนาการ  กิจกรรมเด็ก  เยาวชนและประชาชน 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  (Goals) 
1.   การคมนาคม มีความสะดวก ถนนและการระบายน้ าได้มาตรฐาน 
2.   ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ครอบคลุมอย่างทั่วถึง  

  3.   ประชาชนที่ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการดูแล และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
  4.   ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
  5.   ชุมชนมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม 
  6.   ประชาชนมีการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
  7.   ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
  8.   ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  9.   สิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ 
  10. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
  11. ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
  เทศบาลต าบลบ้านเป็ด ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)   ซึ่งใช้เป็นกรอบ
และทิศทางในการพัฒนาในระยะ สี่ปี โดยก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติ,
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด, ยุทธศาสตร์จังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขต
จังหวัด ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา  5  ด้าน  ดังนี้ 
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รายงานการติดตามแล ะ ป ระ เมินผลแ ผนพัฒ นาเทศบาล  2561 
(รอบที่ 1 ต.ค.60 – ม ี.ค.61) 

เทศบาล ต าบลบ ้านเป ็ด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การค้าและการ
ท่องเที่ยว 
 
 

1.  ส่งเสริม สนับสนุน กระบวนการผลิต  และ
แปรรูปทางการเกษตร อบรมให้ความรู้ด้านการ
ประกอบอาชีพและเพ่ิมรายได้เพ่ือแก้ปัญหาความ
ยากจน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ส านักปลัดเทศบาล 
กองสวัสดิการสังคม 

กองการศึกษา 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคน
และสังคมที่มีคุณภาพ 

 

1.  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนให้ทั่วถึง ครอบคลุม 
2.ส่งเสริม สนับสนุนให้การช่วยเหลือสงเคราะห์
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแล 
4.  ส่งเสริม สนับสนุน การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
สวยงามและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
5.  การเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนา
กระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 
6.  การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ส านักปลัดเทศบาล 
กองสาธารณสุขฯ 

กองสวัสดิการสังคม 
กองการศึกษา 

กองวิชาการและแผน 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนา
เมืองและชุมชนน่าอยู ่

1.  ก่อสร้าง ปรับปรุง  ซ่อมแซมบ ารุงรักษาถนน 
และท่อระบายน้ า 
2.  จัดวางระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ให้ครอบคลุม ทั่วถึงและเพียงพอ 
3.พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงบ ารุงรักษาสิ่งก่อสร้าง
อ่ืนและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตต าบลบ้านเป็ด 
 

ส านักปลัดเทศบาล 
กองช่าง 

กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 

ยุทธศาสตร์ที่  4   การพัฒนา
ด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1.  ส่งเสริม พัฒนาและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ท่ีมีคุณภาพในทุกระดับ ท้ังในและนอกระบบ 
2.  ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ส่งเสริม สนับสนุน การกีฬา นันทนาการ 
กิจกรรมเด็ก เยาวชนและประชาชน 
 

กองการศึกษา 
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รายงานการติดตามแล ะ ป ระ เมินผลแ ผนพัฒ นาเทศบาล  2561 
(รอบที่ 1 ต.ค.60 – ม ี.ค.61) 

เทศบาล ต าบลบ ้านเป ็ด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่  5   การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

1.  ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาทักษะความรู้ 
ความสามารถในการท างานของบุคลากร 
2.  การพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการ
ประชาชน เปิดโอกาสและช่องทางการให้
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
3. พัฒนาและจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ให้
เหมาะสมเพียงพอ ส าหรับการปฏิบัติงาน 
 

ทุกส่วนราชการ 
 
 

 

 การวางแผน 
เทศบาลต าบลบ้านเป็ด ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-

2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น 
การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน การประชุมประชาคมระดับต าบล เพ่ือรับฟังปัญหาและ
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  ต่อไป  
 แผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 25 61-2564) เทศบาลต าบลบ้านเป็ด ได้ประกาศใช้  เมื่อวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2559 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)  ดังนี้ 

ประเภทครุภัณฑ์ 
2561 2562 2563 2564 

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

1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การค้าและการท่องเที่ยว 

7 2,800,000 7 2,800,000 7 2,800,000 7 2,800,000 

2. การพัฒนาด้านคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

58 43,020,00 58 47,224,000 58 50,586,000 58 54,790,000 

3.การพัฒนาด้านเมืองและ
ชุมชนน่าอยู่ 

71 72,514,800 66 55,030,800 65 49,298,400 59 57,096,500 

4. การพัฒนาด้านการศึกษา 
กีฬา นันทนาการ ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมฯ 

31 14,710,000 31 15,180,000 31 15,680,000 31 16,180,000 

5. การพัฒนาด้านระบบ
บริหารจัดการที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

15 2,040,000 16 2,090,000 15 1,790,000 15 1,790,000 

รวม 182 135,084,800 178 122,324,800 176 120,154,400 170 132,656,500 
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รายงานการติดตามแล ะ ป ระ เมินผลแ ผนพัฒ นาเทศบาล  2561 
(รอบที่ 1 ต.ค.60 – ม ี.ค.61) 

เทศบาล ต าบลบ ้านเป ็ด 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 เทศบาลต าบลบ้านเป็ด ได้ประกาศใช้เมื่อ
วันที่ 15  พฤศจิกายน  2560  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี           
(พ.ศ. 2561-2564)  ดังนี้ 

ประเภทครุภัณฑ์ 
2561 2562 2563 2564 

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

1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การค้าและการท่องเที่ยว 

- - - - - - - - 

2. การพัฒนาด้านคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

4 1,930,000 4 1,930,000 4 1,830,000 4 1,830,000 

3.การพัฒนาด้านเมืองและชุมชน
น่าอยู่ 

9 5,058,000 - - - - - - 

4. การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา 
นันทนาการ ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมฯ 

- - - - - - - - 

5. การพัฒนาด้านระบบบริหาร
จัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

- - - - - - - - 

รวม 13 6,988,000 4 1,930,000 4 1,830,000 4 1,830,000 

 
 แผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 25 61-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 2  เทศบาลต าบลบ้านเป็ด ได้ประกาศใช้  
เมื่อวันที่ 21  กุมภาพันธ์  25 61  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี        
(พ.ศ. 2561-2564) ดังนี้ 

ประเภทครุภัณฑ์ 
2561 2562 2563 2564 

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

1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า
และการท่องเที่ยว 

- - - - - - - - 

2. การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

2 11,550 2 11,550 2 11,550 2 11,550 

3.การพัฒนาด้านเมืองและชุมชนน่าอยู่ 5 2,460,000 - - - - - - 

4. การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา 
นันทนาการ ศาสนาศิลปวัฒนธรรมฯ 

- - - - - - - - 

5. การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการ
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

1 27,000 1 27,000 1 27,000 1 27,000 

รวม 8 2,498,550 3 38,550 3 38,550 3 38,550 



12 
 

 

 
รายงานการติดตามแล ะ ป ระ เมินผลแ ผนพัฒ นาเทศบาล  2561 
(รอบที่ 1 ต.ค.60 – ม ี.ค.61) 

เทศบาล ต าบลบ ้านเป ็ด 

 รวมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ทั้งหมด  ดังนี้ 

ประเภทครุภัณฑ์ 
2561 2562 2563 2564 

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

1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การค้าและการท่องเที่ยว 

7 2,800,000 7 2,800,000 7 2,800,000 7 2,800,000 

2. การพัฒนาด้านคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

64 44,961,550 64 49,165,550 64 52,427,550 64 56,631,550 

3.การพัฒนาด้านเมืองและ
ชุมชนน่าอยู่ 

85 80,032,800 66 55,030,800 65 49,298,400 59 57,096,500 

4. การพัฒนาด้านการศึกษา 
กีฬา นันทนาการ ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมฯ 

31 14,710,000 31 15,180,000 31 15,680,000 31 16,180,000 

5. การพัฒนาด้านระบบ
บริหารจัดการที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

16 2,067,000 17 2,117,000 16 1,817,000 16 1,817,000 

รวม 203 144,571,350 185 124,293,350 183 122,022,950 177 134,525,050 
 

ครุภัณฑ์ต่างๆ  ได้มีการจัดท าแยกจากยุทธศาสตร์การพัฒนาโดย มีการบรรจุไว้ในแบบ ผ. 08 ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ประเภทครุภัณฑ์ 
2561 2562 2563 2564 

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

1. ครุภัณฑ์ส านักงาน 459,000 49,000 88,000 8,000 

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ 179,900 54,200 19,200 - 

3.ครุภัณฑ์การแพทย ์ 70,000 - - - 

4. ครุภัณฑ์การเกษตร 2,072,000 - - - 

5. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 17,684,000 787,000 - - 

6. ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 964,000 639,000 350,000 950,000 

7. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ 54,000 54,000 - - 

8. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่ 71,000 - - - 

9. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 406,500 - - - 

10. ครุภัณฑ์กีฬา - 1,000,000 - - 

11. ครุภัณฑ์อื่น 1,130,000 500,000 500,000 500,000 

รวม 23,090,400 3,083,200 957,200 1,458,000 
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รายงานการติดตามแล ะ ป ระ เมินผลแ ผนพัฒ นาเทศบาล  2561 
(รอบที่ 1 ต.ค.60 – ม ี.ค.61) 

เทศบาล ต าบลบ ้านเป ็ด 

ครุภัณฑ์ต่างๆ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ประเภทครุภัณฑ์ 
2561 2562 2563 2564 

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

1. ครุภัณฑ์ส านักงาน 40,000 - - - 

2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 75,000 - - - 

3.ครุภัณฑ์อื่น 400,000 - - - 

รวม 515,000 - - - 

 
รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น รายละเอียดดังนี้ต่อไปนี้ 

ประเภทครุภัณฑ์ 
2561 2562 2563 2564 

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

1. ครุภัณฑ์ส านักงาน 499,000 49,000 88,000 8,000 

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ 179,900 54,200 19,200 - 

3.ครุภัณฑ์การแพทย ์ 70,000 - - - 

4. ครุภัณฑ์การเกษตร 2,072,000 - - - 

5. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 17,759,000 787,000 - - 

6. ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 964,000 639,000 350,000 950,000 

7. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ 54,000 54,000 - - 

8. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่ 71,000 - - - 

9. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 406,500 - - - 

10. ครุภัณฑ์กีฬา - 1,000,000 - - 

11. ครุภัณฑ์อื่น 1,530,000 500,000 500,000 500,000 

รวม 23,605,400 3,083,200 957,200 1,458,000 

 
 การจัดท างบประมาณ 

ผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านเป็ด ได้ประกาศใช้ เทศบัญญัติงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 เมื่อ วันที่  6  กันยายน  2560   โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน เทศบัญญัติงบประมาณ และโครงการ  
ที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รวมทั้งหมดจ านวน 125 โครงการ งบประมาณ 100,493,500 บาท สามารถจ าแนก
ตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  
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รายงานการติดตามแล ะ ป ระ เมินผลแ ผนพัฒ นาเทศบาล  2561 
(รอบที่ 1 ต.ค.60 – ม ี.ค.61) 

เทศบาล ต าบลบ ้านเป ็ด 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 

1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้าและการท่องเที่ยว 3 1,300,000.00 

2. การพัฒนาด้านคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 42 45,688,800.00 

3. การพัฒนาด้านเมืองและชุมชนน่าอยู่ 46 38,344,200.00 

4. การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 24 13,870,500.00 

5. การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 10  1,290,000.00  

รวม 125 100,493,500.00 

 
การจัดท างบประมาณของครุภัณฑ์ต่าง 

ประเภทครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 

1. ครุภัณฑ์ส านักงาน 501,800 

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 80,300 

3.ครุภัณฑ์การแพทย์ - 

4. ครุภัณฑ์การเกษตร - 

5. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2,400,000 

6. ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง - 

7. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 40,000 

8. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 21,000 

9. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 206,500 

10. ครุภัณฑ์กีฬา - 

11. ครุภัณฑ์อ่ืน 500,000 

รวม 3,749,600 
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รายงานการติดตามแล ะ ป ระ เมินผลแ ผนพัฒ นาเทศบาล  2561 
(รอบที่ 1 ต.ค.60 – ม ี.ค.61) 

เทศบาล ต าบลบ ้านเป ็ด 

 การใช้จ่ายงบประมาณ 
           เทศบาลต าบลบ้านเป็ด มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตาม เทศบัญญัติ งบประมาณ
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้าและการท่องเที่ยว 1 22,300 

2. การพัฒนาด้านคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 17 19,014,644 

3. การพัฒนาด้านเมืองและชุมชนน่าอยู่ 22 7,170,250 

4. การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

11 4,666,984.40 

5. การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 4 713,472 

รวม 55 31,587,650.65 
 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 55 โครงการ จากโครงการทั้งหมด จ านวน 125 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44 ของโครงการทั้งหมด มีการใช้จ่ายงบประมาณ 31,587,650.65 บาท ของ
งบประมาณ 100,493,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.43 ของงบประมาณท้ังหมด 
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รายงานการติดตามแล ะ ป ระ เมินผลแ ผนพัฒ นาเทศบาล  2561 
(รอบที่ 1 ต.ค.60 – ม ี.ค.61) 

เทศบาล ต าบลบ ้านเป ็ด 

  การเบิกจ่ายงบประมาณจริงของหมวดครุภัณฑ์ 
 

ประเภทครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 

1. ครุภัณฑ์ส านักงาน 255,050 

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7,900 

3. ครุภัณฑ์การแพทย์ - 

4. ครุภัณฑ์การเกษตร - 

5. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - 

6. ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง - 

7. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 40,000 

8. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 21,000 

9. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 6,500 

10. ครุภัณฑ์กีฬา - 

11. ครุภัณฑ์อ่ืน - 

รวม 330,450 

 
การใช้จ่ายงบประมาณหมวดครุภัณฑ์  330,450 บาท ของงบประมาณ 3,749,600บาท คิดเป็นร้อยละ 8.81 
ของงบประมาณท้ังหมดในหมวดครุภัณฑ์ 
 



ล าดบั แหล่งทีม่า งบตาม

ที่ งบประมาณ เทศบัญญัติ

1 โครงการจา้งนักเรียน/นักศึกษา รายได้ 500,000 1. เพือ่ให้เป็นไปตามนโยบาย นักเรียน/นักศึกษาที่

ท างานในช่วงปิดภาคเรียน จดัเกบ็เอง การจัดระเบยีบสังคมการปอูงกนั มีอายต้ัุงแต่15ปีขึ้นไป

และแกไ้ขปัญหายาเสพติด โดยมีวุฒิการศึกษา

กระทรวงมหาดไทย ไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษา

2.เพื่อสร้างรายได้และเป็นการ ตอนต้น มีภูมิล าเนา

บรรเทา ปัญหาความเดือดร้อน อยู่ในพืน้ทีต่ าบล

ของผู้ปกครอง บ้านเป็ด

3. เพือ่สนับสนุนให้เยาวชน

ได้ใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์

2 โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ว รายได้ 500,000 เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่วใน จดักจิกรรมส่งเสริม

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด จดัเกบ็เอง เขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด การท่องเทีย่วในเขต

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

3 โครงการส่งเสริมการเกษตรและ รายได้ 300,000 เพือ่ส่งเสริมและพฒันาการ ให้ความรู้เกี่ยวกบั

กลุ่มอาชีพตามหลักปรัชญา จดัเกบ็เอง ประกอบอาชพีทางการเกษตร การเกษตร ตาม

เศรษฐกจิพอเพยีง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ แนวทางปรัชญา

เกษตรกรในเขตต าบลบ้านเป็ด เศรษฐกจิพอเพยีง

และเพือ่สนับสนุนหลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ตามแนวพระราชด าริ

4 โครงการจดังานวันเทศบาล รายได้ 50,000 เพื่อเป็นการเชิดชูความส าคัญ จดัให้มีการท าบุญ

จดัเกบ็เอง ของการปกครองท้องถิ่น ประกอบพธิีทาง

รูปแบบเทศบาล ศาสนาและจัดกจิกรรม

บ าเพญ็ประโยชน์

ร่วมกบัประชาชน

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัตงิบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลต าบลบ้านเป็ด มดีงัน้ี

ผลผลิต

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเทีย่ว

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาคนและสังคมทีม่คุีณภาพ

โครงการ วัตถุประสงค์

ราย งานการติดตาม แ ล ะ ป ระ เม ินผล แ ผนพัฒ นาเทศบ าล  2561
(รอบ ท่ี 1  ต.ค. 60 - ม ี.ค. 61)                                       เทศบ าล ต าบ ล บ ้านเป ็ด



ล าดบั แหล่งทีม่า งบตาม

ที่ งบประมาณ เทศบัญญัติ
ผลผลิต

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเทีย่ว

โครงการ วัตถุประสงค์

5 โครงการจดังานรัฐพธิีต่าง ๆ รายได้ 250,000 เพื่อด าเนินการจดักจิกรรมงาน กลุ่มพลังมวลชน

จดัเกบ็เอง รัฐพธิีต่างๆเปน็การเฉลิมพระเกยีรติ ต าบลบ้านเป็ด

สถาบันพระมหากษัตริยแ์ละ

แสดงออกถงึความจงรักภักดี

6 โครงการติดตามและประเมินผล รายได้ 50,000 1. เพือ่บ่งบอกถงึศักยภาพ 1. ส ารวจ ติดตามและ

แผนพฒันาเทศบาล และส ารวจ จดัเกบ็เอง การบริหารงาน ประเมินผลแผนพัฒนา

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ 2. เพือ่ใช้เป็นขอ้มูลในการ ทต.บ้านเป็ด 

บริหารงาน เทศบาลต าบลบ้านเป็ด วางแผนในการพฒันาต าบล 2. ส ารวจความ

คร้ังต่อไป คิดเหน็ ของประชาชน

3.เพือ่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ทีม่ีผลต่อการด าเนิน

ในการคิดร่วมพฒันาต าบล งานของ ทต.บ้านเป็ด

7 โครงการจดัท าแผนพฒันาของ รายได้ 80,000 1. เพือ่ให้แผนพฒันามีความ จดัท า/ปรับปรุง

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด จดัเกบ็เอง เหมาะสมถกูต้องสะท้อน แผนพฒันาทุกปี

ปัญหาและความต้องการของ

ประชาชนได้ดีทีสุ่ด

2. เพือ่เป็นแนวทางในการ

บริหารงานและพฒันาต าบล

8 โครงการปูองกนัและรักษาความ รายได้ 1,500,000  - เพื่อเป็นการปูองกนัรักษาความ  - ทุกหมู่บ้านสถานที่

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์น จดัเกบ็เอง ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ราชการในเขตพืน้ที่

ของประชาชนของทางราชการ ของประชาชนของทางราชการ รับผิดชอบ

 - เพื่อลดปัญหาอาชญากรรม

และปัญหายาเสพติดใน

กลุ่มเยาวชน

 - เพือ่ได้มีก าลังเพิม่ขึ้นใน

การสนับสนุนการปฏิบัติ

หน้าทีข่องงานปูองกนัและ

บรรเทาสาธารณภัย

ราย งานการติดตาม แ ล ะ ป ระ เม ินผล แ ผนพัฒ นาเทศบ าล  2561
(รอบ ท่ี 1  ต.ค. 60 - ม ี.ค. 61)                                       เทศบ าล ต าบ ล บ ้านเป ็ด



ล าดบั แหล่งทีม่า งบตาม

ที่ งบประมาณ เทศบัญญัติ
ผลผลิต

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเทีย่ว

โครงการ วัตถุประสงค์

9 โครงการปูองกนัและลดอบุัติเหตุ รายได้ 300,000  - เพือ่ลดอบุัติเหตุในช่วง ประชาชนและ

ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จดัเกบ็เอง เทศกาลปีใหม่ เทศกาล นักท่องเทีย่วทีจ่ะ

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ สงกรานต์ เดินทางผ่านในพืน้ที่

 -เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้ เทศบาลต าบล

ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการ บ้านเป็ด

ใช้รถใช้ถนนตามกฎจราจร

 -เพือ่ให้บริการกบัผู้เดินทาง

เช่น เส้นทางการเดินทาง

บริการน้ าด่ืม จดุพกัผ่อน

10 โครงการครบรอบวันสถาปนา รายได้ 30,000  - เพือ่ให้เกดิความสามัคคี  - อปพร. ทุกนายใน

อาสาสมัครปูองกนัภัย ฝุายพลเรือน จดัเกบ็เอง ในหมู่สมาชิก อปพร. ด้วยกนั เขตเทศบาลต าบล

(อปพร.)  - เพือ่สนับสนุนสมาชิก บ้านเป็ด

อาสาสมัครปูองกนัภัยฝุาย

พลเรือน จดักจิกรรมทีเ่ป็น

ประโยชน์กบัสังคม

11 โครงการแกไ้ขปัญหาน้ าท่วมและ รายได้ 500,000  1 เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการ ในเขตเทศบาลต าบล

ค่าใช้จา่ยในการแกไ้ขปัญหาภัยแล้ง จดัเกบ็เอง ชว่ยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย บ้านเป็ด

2 เพือ่จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์

ในการช่วยเหลือและบรรเทา

ผู้ประสบสาธารณภัย

12 โครงการฝึกอบรมการรักษาความสงบ รายได้ 50,000 1. เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ เจา้พนักงาน 

เรียบร้อยและ การจราจร จดัเกบ็เอง บุคลากรงานเทศกจิให้มี เจา้หน้าที ่พนักงาน

ความพร้อมในการรักษา งานเทศกจิผู้ปฏบิัติงาน

ความสงบเรียบร้อยและ จราจร จ านวน 1 รุ่น

ด้านการจราจรบรรเทาความ

เดือดร้อนเบือ้งต้นในท้องถิ่น

ชุมชน
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2. เพือ่จดัระเบียบสังคมโดย

อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย

โดยมุ่งเน้นให้สังคมปลอดจาก

อบายมุขยาเสพติด

13 โครงการถงัดับเพลิงประจ าหมู่บ้าน รายได้ 400,000  - ปูองกนัและรักษา  - อบรมให้ความรู้

จดัเกบ็เอง ความปลอดภัยในชีวิตและ เบือ้งต้นในการปูอง

ทรัพยสิ์นของประชาชน กนัและระงับอคัคีภัย

ในเขต ทต.บ้านเป็ด แกชุ่มชนในเขต

 - ประชาชนมีความเขา้ใจ เทศบาลต าบล

เกี่ยวกบัการปูองกนัและ บ้านเป็ด

ระงับอคัคีภัยเบือ้งต้น

14 โครงการพฒันาศักยภาพแกนน าสุข รายได้ 50,000 1. เพือ่แกนน าด้านสุขภาพ แกนน าด้านสุขภาพ

ภาพและส่งเสริม การออกก าลังกาย จดัเกบ็เอง มีความรู้และความสามารถ และประชาชนในเขต

ในชุมชน ในกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลต าบล

และปูองกนัโรค บ้านเป็ด 23 หมู่บ้าน

2.เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน

ในชุมชนให้มีสุขภาพดี

15 โครงการปูองกนัและควบคุม รายได้ 50,000 1. เพือ่ควบคุมปูองกนัโรค ประชาชน/แกนน า

โรคติดต่อตามฤดูกาล จดัเกบ็เอง ไขเ้ลือดออก ไขห้วัดใหญ่ ด้านสุขภาพในเขต

และโรคติดต่อ เทศบาลต าบล

2. เพือ่ปูองกนัการเกดิ บ้านเป็ด

โรคระบาดตามฤดูกาล

16 โครงการรณรงค์ปูองกนัและ รายได้ 50,000 เพือ่ปูองกนัและควบคุม ประชาชน/แกนน า

ควบคุมโรคพษิสุนัขบ้า จดัเกบ็เอง โรคพษิสุนัขบ้า ด้านสุขภาพในเขต

เทศบาลต าบล

บ้านเป็ด
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17 โครงการอาหารปลอดภัย รายได้ 50,000 1. เพือ่ปรับปรุงระบบ ตลาดน่าซ้ือ 1 แห่ง

จดัเกบ็เอง ส่ิงแวดล้อมของตลาดน่าซ้ือ ร้านอาหารในเขต

2. เฝูาระวังสารปนเปือ้นใน เทศบาลบ้านเป็ด

อาหารและผู้ประกอบการ จ านวน 100 ร้าน

3. พฒันาการจดัการ

ร้านอาหารน่าซ้ือ

18 โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพและ รายได้ 50,000 ให้บริการด้านการตรวจรักษา ประชาชนในเขต

รักษาพยาบาลเชิงรุก จดัเกบ็เอง สุขภาพประชาชนในชุมชน เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

19 โครงการจดัซ้ือยาและเวชภัณฑ์เพือ่ รายได้ 200,000 สนับสนุนยาเวชภัณฑ์ใน ประชาชนในเขต

สนับสนุนการรักษาพยาบาล จดัเกบ็เอง การให้บริการประชาชน เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

20 โครงการพฒันาศักยภาพและ รายได้ 500,000 เพือ่พฒันาและเพิม่ศักยภาพ แกนน าด้านสาธารณสุข

ทัศนศึกษาดูงาน ของแกนน าด้าน จดัเกบ็เอง แกนน าด้านสาธารณสุขให้มี ของเทศบาลต าบล

สาธารณสุข ความรู้ ความเชีย่วชาญในการ บ้านเป็ด และ

ดูแลสุขภาพของประชาชน ผู้เกี่ยวขอ้ง

21 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ รายได้ 50,000 1. เพือ่สร้างเสริมศักยภาพให้ ผู้สูงอายทุุกราย

ในชุมชน จดัเกบ็เอง ผู้สูงอายทุ าให้มีสุขภาพกาย ในเขตเทศบาลต าบล

จติดีสมวัยร่วมสร้างต าบล บ้านเป็ด

บ้านเป็ดเป็นต าบลแห่งความสุข

2 เพือ่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ

ทีส่ามารถเป็นต้นแบบและ

เป็นแบบอยา่งให้ผู้อื่นได้

22 โครงการบ้านเป็ดเมืองน่าอยู่ รายได้ 50,000 1. รณรงค์สร้างจติส านึกใน จ านวน 23 หมู่บ้าน

จดัเกบ็เอง การดูแลรักษาความสะอาด และแกนน าชุมชน

และส่ิงแวดล้อม

2. สร้างแกนน าชุมชน

ในการจดัการปัญหาขยะ

และส่ิงแวดล้อม
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23 โครงการบริหารจดัการส่ิงแวดล้อม รายได้ 50,000 เพือ่เป็นการเฝูาระวังปัญหา ภายในเขตเทศบาล

และเฝูาระวังแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดล้อม จดัเกบ็เอง คุณภาพส่ิงแวดล้อม ต าบลบ้านเป็ด

24 โครงการส่งเสริมศักยภาพและ รายได้ 500,000 เพือ่ส่งเสริมศักยภาพและจดั ผู้สูงอายแุละคนพกิาร

จดัสวัสดิการสังคมแกผู้่สูงอายแุละ จดัเกบ็เอง สวัสดิการแกผู้่สูงอายุ คนพิการ ในเขตต าบลบ้านเป็ด

คนพกิารในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด ในเขตต าบลบ้านเป็ด

25 โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ รายได้ 150,000  - เพือ่สร้างความเขม้แขง็ ผู้พกิารทีม่ีภูมิล าเนา

ในสิทธิขั้นพืน้ฐาน เพือ่สร้างความ จดัเกบ็เอง ให้กบักลุ่มคนพกิารและ อยู่ในเขตต าบล

เขม้แขง็ของคนพกิารในชุมชน รวมกลุ่มกนัเป็นเครือขา่ย บ้านเป็ด

26 โครงการเวทีแลกเปล่ียนความรู้ รายได้ 500,000  - ผู้สูงอาย ุผู้พกิารหรือ จดักจิกรรมโดยให้

และพฒันาศักยภาพความเป็นอยู่ จดัเกบ็เอง ทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอาย ุผู้พกิารหรือ

ผู้สูงอาย ุผู้พกิารหรือทุพพลภาพ มีโอกาสท ากจิกรรมร่วมกนั ทุพพลภาพ และผู้

และผู้ด้อยโอกาส  - ส่งเสริมความมีคุณค่าให้ ด้อยโอกาสมีส่วนร่วม

กบัผู้สูงอาย ุผู้พกิารหรือทุพ แสดงความคิดเห็น

พลภาพ และผู้ด้อยโอกาส

27 โครงการฝึกอบรมประชาชน เรียนรู้ รายได้ 300,000 เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนได้ จดัฝึกอบรมแลกเปล่ียน

เพือ่สืบสานงานในพระราชด าริ จดัเกบ็เอง เรียนรู้สามารถเผยแพร่ ประสบการณ์ และ

เกี่ยวกบัพระราชกรณียกจิ ศึกษาดูงานโครงการ

พระมหากรุณาธิคุณและพระ อนัเนื่อง มาจาก

ราชด าริผ่านโครงการอนัเนื่อง พระราชด าริ

มาจากพระราชด าริ ใน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

28 โครงการพฒันาและส่งเสริมอาชีพ รายได้ 300,000 เพือ่เป็นการส่งเสริมและ ประชาชนในเขต

ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล จดัเกบ็เอง พฒันาอาชีพให้กบัประชาชน เทศบาลต าบล

บ้านเป็ด ในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด บ้านเป็ด
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29 โครงการสร้างความเขม้แขง็ให้กบั รายได้ 400,000 1. ส่งเสริมพฒันาให้ชุมชน จดัประชุมคณะกรรม-

ชุมชน จดัเกบ็เอง ต่าง ๆ มีกจิกรรมร่วมกนั การชุมชนเดือนละ 

2. สร้างระบบเครือข่ายชุมชน 1 คร้ัง ชุมชนมีการจดั

ให้เขม้แขง็ กจิกรรม และพฒันา

ชุมชนอยา่งต่อเนื่อง

30 โครงการจดัประชุมเชิงปฏิบัติการ รายได้ 50,000  - เพือ่เปิดโอกาสให้องค์กร จดัประชุมฯ ให้กบั

เพือ่จดัท าแผนชุมชน จดัเกบ็เอง ชุมชนได้มีบทบาทและมีส่วน- ชุมชนในเขตพืน้ที่

ร่วมในการพัฒนาชุมชนตนเอง จ านวน 85 ชุมชน

 -เพือ่ให้ชุมชนมีแผนชุมชน

เป็นของตนเอง

31 โครงการเสริมสร้างครอบครัว อบอุ่น รายได้ 50,000 เพือ่ส่งเสริมการมีส่วน  - จัดกิจกรมสร้างฐาน

เขม้แขง็ จดัเกบ็เอง รับผิดชอบต่อสังคมเพือ่ ความรู้ ให้กบัสมาชิก

จะได้ไม่สร้างปัญหาให้กบั ในครอบครัว 

ตนเองครอบครัว สังคมและ  -จัดกิจกรรมเสริมสร้าง

มีส่วนร่วมในการปูองกนั ความสัมพนัธ์ระหว่าง

และแกไ้ขปัญหา สมาชิกในครอบครัว

32 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา รายได้ 300,000  - เพือ่ส่งเสริมภาวะผู้น าแก่  - จดัฝึกอบรมให้

ดูงานเพือ่พฒันา ศักยภาพบทบาท จดัเกบ็เอง สตรีในชุมชน และพฒันา ความรู้และศึกษา

ของกลุ่มสตรี เทศบาลต าบลบ้านเป็ด สตรีในด้านต่าง ๆ ดูงานนอกสถานที่

 - เพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็ ให้กบักลุ่มสตรี

ของบทบาทสตรี การยติุ ทต.บ้านเป็ด

ความรุนแรงในครอบครัว
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33 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา รายได้ 1,200,000 เพือ่เสริมสร้างความรู้และ จดัฝึกอบรมและให้

ดูงานของคณะกรรมการชุมชน/ จดัเกบ็เอง ประสบการณ์การแลกเปล่ียน คณะกรรมการชุมชน/

ผู้น าหมู่บ้าน/บุคคลในชุมชน วัฒนธรรมและการเสริมสร้าง ผู้น าหมูบ่้านและบุคคล

ความรัก ความสามัคคีใน ในชุมชนไปศึกษาดูงาน

หมู่คณะ หน่วยงานราชการ

อื่น รวมถึงสถานที่ต่าง ๆ

ทีม่ีความส าคัญ

34 โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักด์ิ รายได้ 100,000 เพือ่แกไ้ขปัญหาภาวะ ภายในเขตเทศบาล

รักษ์พืน้ทีสี่เขยีว จดัเกบ็เอง โลกร้อนและปรับปรุง ต าบลบ้านเป็ด

สวนสาธารณะ

35 โครงการค่าใช้จา่ยในการจดัการ รายได้ 60,000 เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการ หมู่บ้านในเขต

จราจร จดัเกบ็เอง ด าเนินการเกีย่วกับการจราจร เทศบาลต าบล

ภายในเขตเทศบาลต าบล บ้านเป็ด

บ้านเป็ด

36 เบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ รายได้ 28,000,000 เพือ่ยกระดับคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายใุนเขต

จดัเกบ็เอง ผู้สูงอายทุีม่ีรายได้ไม่เพยีงพอ ต าบลบ้านเป็ดทีม่ี

หรือไม่สามารถประกอบ อาย ุ60 ปีขึ้นไปทีม่ี

อาชีพเล้ียงตัวเองได้ คุณสมบัติครบถว้น

37 เบีย้ยงัชีพคนพกิาร รายได้ 7,008,000 เพือ่ยกระดับคุณภาพชีวิต คนพกิารในเขต

จดัเกบ็เอง ผู้พกิารทีม่ีรายได้ไม่เพยีงพอ เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

หรือไม่สามารถประกอบ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

อาชีพเล้ียงตัวเองได้

38 เบีย้ยงัชีพผู้ปุวยเอดส์ รายได้ 220,800 เพือ่ยกระดับคุณภาพชีวิต ผู้ปุวยเอดส์ในเขต

จดัเกบ็เอง ผู้ปุวยเอดส์ทีม่ีรายได้ไม่ เทศบาลต าบล

เพยีงพอหรือไม่สามารถ บ้านเป็ด

ประกอบอาชีพเล้ียงตัวเองได้
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39 อดุหนุนโครงการสายตรวจร่วม รายได้ 60,000  - เพื่อปูองปรามและเฝูาระวงั บ้านแกน่ทอง  

ชุมชนค่ายสามัคคีให้กบักรม จดัเกบ็เอง ปัญหายาเสพติด อาชญากรรม หมู่ที2่2 บ้านสันติสุข 

ทหารราบที ่8 ค่ายสีหราชเดโชไชย  - เพือ่ให้เกดิเครือขา่ยความ หมู่ที1่1 บ้านสุภัทรา 

ร่วมมือภาครัฐและประชาชน หมู่ที ่20

40 อดุหนุนโครงการสนับสนุนภารกจิ รายได้ 50,000 เพือ่สนับสนุนกจิกรรมของ สนับสนุนงบประมาณ

ของเหล่ากาชาด จงัหวัดขอนแกน่ จดัเกบ็เอง เหล่ากาชาด อ.เมืองขอนแกน่ ให้กบัเหล่ากาชาด

จงัหวัดขอนแกน่

41 อดุหนุนศูนยอ์ านวยการปูองกนัและ รายได้ 30,000 เพือ่สนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนงบประมาณ

ปราบปรามยาเสพติดจงัหวัดขอนแกน่ จดัเกบ็เอง ในการปูองกนัและแกไ้ข ให้กบั ศอ.ปส.จ.ขก.

(ศอ.ปส.จ.ขก.) ตามโครงการปูองกนั ปัญหายาเสพติด จ.ขอนแกน่

และแกไ้ขปัญหายาเสพติดจงัหวัด

ขอนแกน่

42 อดุหนุนโครงการปูองกนัและแกไ้ข รายได้ 50,000  - เพื่อปูองปรามและเฝูาระวงั อ าเภอเมืองขอนแกน่

ปัญหายาเสพติด อ าเภอเมืองขอนแกน่ จดัเกบ็เอง ปญัหายาเสพติด,อาชญากรรม

 - เพือ่ให้เกดิเครือขา่ยความ

ร่วมมือภาครัฐและประชาชน

43 อดุหนุนคณะกรรมการชุมชน เพือ่ รายได้ 1,200,000 เพือ่สนับสนุนและส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณ

ท ากจิกรรมพฒันาชุมชนในเขต จดัเกบ็เอง การพฒันาชุมชน ส่งเสริม ให้กบัคณะกรรมการ

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด การมีส่วนร่วมในชุมชน ชุมชนในเขตเทศบาล

ยกระดับคุณภาพชีวิตของ ต าบลบ้านเป็ด 

ประชาชนในเขตเทศบาล เป็นรายไตรมาส 

ต าบลบ้านเป็ด รวม 4 คร้ังต่อไป
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44 อดุหนุนคณะกรรมการชุมชน เพือ่จดั รายได้ 150,000 เพือ่สนับสนุนการจดักจิกรรม สนับสนุนงบประมาณ

กจิกรรมเทิด พระเกยีรติในชุมชน จดัเกบ็เอง การเทิดพระเกยีรติและการ ให้กบัคณะกรรมการ

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา แสดงออกถงึความจงรักภักดี ชุมชนในเขตเทศบาล

สมเด็จพระนางเจา้สิริกต์ิิพระบรม และถวายเป็นพระราชกศุล บ้านเป็ด ในเดือนของ

ราชินีนาถ แด่สมเด็จพระนางเจา้ วันเฉลิมพระชนม 

สิริกต์ิิพระบรมราชินีนาถ พรรษาของสมเด็จ

พระนางเจา้สิริกต์ิิ

พระบรมราชินีนาถ

45 โครงการเงินสมทบกองทุน ระบบ รายได้ 700,000 สนับสนุนการสร้างสุขภาพของ กองทุนหลักประกนั

หลักประกนัสุขภาพในระดับท้องถิ่น จดัเกบ็เอง ประชาชนโดยมส่ีวนร่วมระหว่าง สุขภาพ ทต.บ้านเป็ด

หรือพืน้ที ่(สปสช.) กระทรวงสาธารณสุขและอปท.

46 โครงการกอ่สร้างวางท่อระบายน้ า รายได้ 641,600 เพือ่ปูองกนัปัญหาน้ าท่วมขงั 1.ขนาดท่อ0.60ม.

พร้อมบ่อพกัและรางวี หมู่ที ่1 จดัเกบ็เอง และน้ าเน่าเสียในชุมชน พร้อมบ่อพกัและรางวี

บ้านเป็ด (จากแยกถนนศรีจนัทร์ ความยาว 217.00 ม.

ถงึบ้านนางเบย หาญสุริย)์

47 โครงการกอ่สร้างวางท่อระบายน้ า รายได้ 772,000 เพือ่ปูองกนัปัญหาน้ าท่วม 1.ขนาดทอ่0.40 ม.

พร้อมบ่อพกัและรางวี จ านวน 2 จดุ จดัเกบ็เอง ขงัและน้ าเน่าเสียในชุมชน พร้อมบ่อพกัและรางวี

หมู่ที ่1 บ้านเป็ด ความยาว 35.00 ม.

(ซอยบ้านนางสมศรี  แคว้นน้อย) จ านวน 2 ขา้ง ความ

ยาวรวม 70.00 ม. 

2.ขนาดท่อ0.40ม.

พร้อมบ่อพกัและรางวี

ความยาว167.00 ม.

จ านวน 2 ขา้ง ความ

ยาวรวม 334.00 ม. 

พร้อมปูายโครงการ

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมอืงและชมุชนน่าอยู่
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48 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต รายได้ 30,800 เพือ่อ านวยความสะดวกแก่ ถนนกว้าง 2.50 เมตร

เสริมเหล็ก หมู่ที ่1 บ้านเป็ด จดัเกบ็เอง ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ยาว 20.00 เมตร

(ซอยนายเหรียญทอง ช่วยปุงู) เทศบาลต าบลบ้านเป็ด หนา 0.15 เมตร

พร้อมปูายโครงการ

49 โครงการกอ่สร้างวางท่อระบายน้ า รายได้ 314,600 เพือ่ปูองกนัปัญหาน้ าท่วม ขนาดท่อ 0.60 ม.

พร้อมบอ่พกัและรางวี หมูท่ี่ 2 บา้นเปด็ จดัเกบ็เอง ขงัและน้ าเน่าเสียในชุมชน ความยาว109.00 ม.

(จากบ้านนางวิภาดา ถงึบ้านนายศุภผล) พร้อมปูายโครงการ

50 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต รายได้ 338,400 เพือ่อ านวยความสะดวกแก่ ถนนกว้าง 3.50 ม.

เสริมเหล็ก หมู่ที ่3 บ้านเป็ด จดัเกบ็เอง ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ความยาว 177.00 ม.

(จากบ้านนางกนกอร   โอดพมิพ ์ เทศบาลต าบลบ้านเป็ด หนา 0.15 ม. พร้อม

ถงึบ้านนายศักด์ิสิน ชัยมงคล) ปูายโครงการ

51 โครงการวางท่อระบายน้ าหมู่ที ่3 รายได้ 159,100 เพือ่ปูองกนัปัญหาน้ าท่วมขงั ขนาดท่อ 0.60 ม.

บ้านเป็ด (จากบ้านเลขที ่133 จดัเกบ็เอง และน้ าเน่าเสียในชุมชน ความยาว 58.00 ม.

นางเป สอนถม ถงึบ้านเลขที ่137 พร้อมปูายโครงการ

นายเกตุ อทุธา)

52 โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีต รายได้ 137,000 เพือ่ปูองกนัปัญหาน้ าท่วม วางท่อระบายน้ า

เสริมเหล็ก หมู่ที ่4 บ้านโคกฟนัโปง จดัเกบ็เอง ขงัและน้ าเน่าเสียในชุมชน 0.60ม.พร้อมบ่อพักและ

(จากหน้าบ้านนางส าราญ สอนถม รางวีความยาว50.00 ม.

ถงึหน้าบ้านนางวารุณี วัฒนบุตร) พร้อมปูายโครงการ

53 โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีต รายได้ 236,000 เพือ่ปูองกนัปัญหาน้ าท่วมขงั วางท่อระบายน้ า

เสริมเหล็ก หมู่ที ่4 บ้านโคกฟนัโปง จดัเกบ็เอง และน้ าเน่าเสียในชุมชน 0.40ม.พร้อมบ่อพักและ

(จากบ้านนางสมปอง ดวงกลางใต้) รางวคีวามยาว130.00ม.

พร้อมปูายโครงการ

54 โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีต รายได้ 463,000 เพือ่ปูองกนัปัญหาน้ าท่วมขงั วางท่อระบายน้ า 0.40 ม.

เสริมเหล็ก หมู่ที ่4 บ้านโคกฟนัโปง จดัเกบ็เอง และน้ าเน่าเสียในชุมชน พร้อมบ่อพกัและรางวี

(บ้านนายวิไล ไกรสร ถงึหน้าบ้าน ความยาว 259.00 ม. 

แม่บัวบาน นามพทุธา (ถนนรอบวัด) พร้อมปูายโครงการ
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55 โครงการกอ่สร้างวางท่อระบายน้ า รายได้ 647,700 เพือ่ปูองกนัปัญหาน้ าท่วมขงั วางท่อระบายน้ า

พร้อมบ่อพกัและรางวี หมู่ที ่5 จดัเกบ็เอง และน้ าเน่าเสียในชุมชน 0.40 ม. พร้อมบ่อพกั

บ้านหัวทุง่ (ซอยอนิทิราอยู่ใน และรางวี ความยาว

ชุมชนทุง่ 4) 167.00 ม. พร้อม

ปูายโครงการ

56 โครงการกอ่สร้างวางท่อระบายน้ า รายได้ 434,200 เพือ่ปูองกนัปัญหาน้ าท่วมขงั 1. ขนาดท่อ 0.40 ม.

พร้อมบ่อพกัและรางวี จ านวน 2 ขา้ง จดัเกบ็เอง และน้ าเน่าเสียในชุมชน พร้อมบ่อพกัและรางวี

หมู่ที ่5 บ้านหัวทุง่ (ซอยตาค าอทุิศ) ความยาว 115.00 ม.

2.ขนาดท่อ0.40ม.

พร้อมบ่อพกัและรางวี

ความยาว115ม.พร้อมปาูย

57 โครงการกอ่สร้างวางท่อระบายน้ า รายได้ 314,400 เพือ่ปูองกนัปัญหาน้ าท่วมขงั 1.ขนาดท่อ0.40ม.

พร้อมบ่อพกัและรางวี จ านวน 2 ขา้ง จดัเกบ็เอง และน้ าเน่าเสียในชุมชน พร้อมบ่อพกัและรางวี

หมู่ที ่5 บ้านหัวทุง่ (ซอยตาเคนอทุิศ) ความยาว 75.00 ม. 

2. ขนาดท่อ 0.40 ม.

พร้อมบ่อพกัและรางวี

ความยาว 75.00 ม. 

ความยาวรวม 150 ม.

58 โครงการกอ่สร้างวางท่อระบายน้ า รายได้ 179,200 เพือ่ปูองกนัปัญหาน้ าท่วมขงั 1. ขนาดท่อ 0.40 ม.

พร้อมบ่อพกัและรางวี จ านวน 2 ขา้ง จดัเกบ็เอง และน้ าเน่าเสียในชุมชน พร้อมบ่อพกัและรางวี

หมู่ที ่5 บ้านหัวทุง่ (ซอยมายค่ายหนู ยาว 47.00 ม. 

ถงึหน้าวัดศรีสะอาด) 2. ขนาดท่อ 0.40 ม.

พร้อมบ่อพกัและรางวี

ความยาว 47.00 ม.

พร้อมปูายโครงการ
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59 โครงการกอ่สร้างวางท่อระบายน้ า รายได้ 252,400 เพือ่ปูองกนัปัญหาน้ าท่วมขงั 1. ขนาดท่อ 0.40 ม.

พร้อมบ่อพกัและรางวี จ านวน 2 จดุ จดัเกบ็เอง และน้ าเน่าเสียในชุมชน พร้อมบ่อพกัและรางวี

หมู่ที5่บ้านหัวทุง่(ซอยสมานสามัคคี) ยาว 62.00 ม. 

2. ขนาดท่อ 0.40 ม.

พร้อมบ่อพกัและรางวี

ความยาว 62.00 ม.

พร้อมปูายโครงการ

60 โครงการกอ่สร้างวางท่อระบายน้ า รายได้ 559,700 เพือ่ปูองกนัปัญหาน้ าท่วมขงั ขนาดท่อ 0.60 ม.

พร้อมบ่อพกัและรางวี หมู่ที ่6 บ้าน จดัเกบ็เอง และน้ าเน่าเสียในชุมชน พร้อมบ่อพกัและรางวี

ค าไฮ (ชุมชน 3 ร้านไทยแลนด์ คาไบค์ ความยาว 197.00 ม.

ถงึร้านชัยทวีพาณิชย์) พร้อมปูายโครงการ

61 โครงการกอ่สร้างวางท่อระบายน้ า รายได้ 325,800 เพือ่ปูองกนัปัญหาน้ าท่วมขงั ขนาดท่อ0.60 ม.

พร้อมบ่อพกัและรางวี หมู่ที ่6 บ้าน จดัเกบ็เอง และน้ าเน่าเสียในชุมชน ความยาว 116.00 ม.

ค าไฮ (ชุมชน 3 ถนนขา้งโรงขนมเสรี พร้อมบ่อพกัและรางวี

ถงึบ้านนายไพฑูรย ์ประทุมรุ่ง) พร้อมปูายโครงการ

62 โครงการยกระดับถนนพร้อมวางท่อ รายได้ 1,123,000 เพือ่ปูองกนัปัญหาน้ าท่วมขงั เสริมผิวยกระดับ

ระบายน้ า หมู่ที ่7 บ้านกอก จดัเกบ็เอง และน้ าเน่าเสียในชุมชน คอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอย 34 (ซอยศรีมาลา) เทศบาลต าบลบ้านเป็ด กวา้ง 4 ม. ยาว 75 ม.

จากบ้านนางเรียม   โซ่เงิน ถงึ ขนาดท่อ 0.60 ม.

บ้านนางกอง วชิพรหมมา ความยาว 83.00 ม.

พร้อมบ่อพกัและรางวี

พร้อมปูายโครงการ

63 โครงการยกระดับถนนพร้อมวาง รายได้ 358,000 เพือ่อ านวยความสะดวกแก่ เสริมผิวกว้าง 5 ม.

ท่อระบายน้ า หมู่ที ่7 บ้านกอก จดัเกบ็เอง ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ยาว 45 ม. ขนาดท่อ

ซอย 32 (ซอยเสียงแคน) จาก เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 0.60 ม. ความยาว

บ้านนายจกัรินทร์ บุญจวง ถงึ 83.00 ม. พร้อมบ่อพักและ

บ้านนางเกษร  ราชาวงษ์ รางวพีร้อมปูายโครงการ
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64 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต รายได้ 753,000 เพือ่อ านวยความสะดวกแก่ ถนนกว้าง 4.00 ม.

เสริมเหล็ก หมู่ที ่8 บ้านหนองโจด จดัเกบ็เอง ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ระยะทาง 340.00 ม.

(ซอยนางทองค า เพง็พระจนัทร์) เทศบาลต าบลบ้านเป็ด หนา 0.15 ม.

65 โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีต รายได้ 1,985,000 เพือ่ปูองกนัปัญหาน้ าท่วมขงั วางท่อระบายน้ า

เสริมเหล็ก หมู่ที ่9 บ้านหนองขาม จดัเกบ็เอง และน้ าเน่าเสียในชุมชน 0.40 ม. ความยาว

(ซอยมารวยตลอดสาย) รวม 1,112.00 ม.

พร้อมบ่อพกัและรางวี

66 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต รายได้ 32,000 เพือ่อ านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกว้าง 

เสริมเหล็ก หมู่ที ่9 บ้านหนองขาม จดัเกบ็เอง ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต 3.00ม.ยาว 17.00 ม. 

(ซอยผู้ใหญ่บ้านนายประดุง วังขนัธ)์ เทศบาลต าบลบ้านเป็ด หนา 0.15 ม.

67 โครงการกอ่สร้างวางท่อระบายน้ า รายได้ 278,900 เพือ่ปูองกนัปัญหาน้ าท่วมขงั ขนาดท่อ 0.60 ม.

พร้อมบ่อพกัและรางวี หมู่ที ่10 จดัเกบ็เอง และน้ าเน่าเสียในชุมชน ความยาว 100.00 ม.

บ้านค าไฮ (พืน้ทีชุ่มชน 2 จาก พร้อมปูายโครงการ

บ้านเลขที ่8 ถงึ บ้านเลขที ่46

68 โครงการกอ่สร้างวางท่อระบายน้ า รายได้ 280,900 เพือ่ปูองกนัปัญหาน้ าท่วมขงั ขนาดท่อ 0.60 ม.

พร้อมบ่อพกัและรางวี หมู่ที ่10 จดัเกบ็เอง และน้ าเน่าเสียในชุมชน ความยาว 100.00 ม. 

บ้านค าไฮ (จากแยกบ้านเลขที ่7 พร้อมปูายโครงการ

นายปรีชา แพงมาถงึบ้านเลขที ่1 

นายพงษ์พทิักษ์ ศิลปษา)

69 โครงการกอ่สร้างวางท่อระบายน้ า รายได้ 467,500 เพือ่ปูองกนัปัญหาน้ าท่วมขงั ขนาดท่อ 0.60 ม.

พร้อมบ่อพกัและรางวี หมู่ที ่10 บ้าน จดัเกบ็เอง และน้ าเน่าเสียในชุมชน ความยาว 166.00 ม.

บ้านค าไฮ (จากบ้านเลขที ่124/1 พร้อมปูายโครงการ

นายประสงค์ เพญ็จนัทร์ ถงึบ้าน

เลขที ่229 นางสมบัติ เพิม่ทรัพย์)
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70 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อม รายได้ 896,000 เพือ่ปูองกนัปัญหาน้ าท่วมขงั วางท่อระบายน้ า

บ่อพกั และรางวี หมู่ที ่11 จดัเกบ็เอง และน้ าเน่าเสียในชุมชน 0.60 มพร้อม

บ้านสันติสุข (ซอยทางเขา้แยก บ่อพกัและรางวี ยาว

เขา้ค่าย ร.8 ถงึแยกซอย 6) 345.00ม.ด้านทิศเหนือ

พร้อมปูายโครงการ

71 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต รายได้ 338,000 เพือ่อ านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม.

เสริมเหล็ก หมู่ที ่11 บ้านสันติสุข จดัเกบ็เอง ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ยาว 150.00 ม.หนา

(ซอย 5) เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 0.15ม.พร้อมปาูยโครงการ

72 โครงการกอ่สร้างวางท่อระบายน้ า รายได้ 450,000 เพือ่ปูองกนัปัญหาน้ าท่วมขงั 1. ขดุวางท่อระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็ก และเสริมผิว จดัเกบ็เอง และน้ าเน่าเสียในชุมชน คอนกรีตเสริมเหล็ก

ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดท่อ 0.40 ม. 

หมู่ที ่12 บ้านกอกน้อย ยาว 120.00 ม. และ

(ซอยหอพกัเปีย่มสุข) รางวีคอนกรีตเสริม

เหล็ก กว้าง 1.00 ม.

ยาว 120.00 ม. 

วางท่อด้านฝ่ังทิศใต้

พร้อมท่อลอด 2 จดุ

2. เสริมผิวยกระดับ

ถนน คสล.กว้าง3.00ม.

ยาว120.00 ม.พร้อมปูาย 

โครงการ 1 ปูาย

73 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต รายได้ 1,895,000 เพือ่อ านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกว้าง 

เสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ า จดัเกบ็เอง ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต 5.00ม.ยาว350.00ม.

หมู่ที ่13บ้านพรสวรรค์ (ปัม๊น้ ามัน เทศบาลต าบลบ้านเป็ด หนา 0.15 ม.วางท่อ

ถงึทางเขา้ชุมชนทรัพยส์มบูรณ์) ขนาด 0.60 ม.

ความยาวรวม 350.00 ม.

พร้อมบ่อพกัและรางวี
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74 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต รายได้ 233,700 เพือ่อ านวยความสะดวกแก่ ถนนกว้าง 4.00 ม. 

เสริมเหล็ก หมู่ที ่14 บ้านหัวทุง่นคร จดัเกบ็เอง ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ยาว 104.00 ม. 

(หลังอู่ ส.เจริญยนต์ หลัง เทศบาลต าบลบ้านเป็ด หนา 0.15 ม. 

ร้านอาหารลานไม้) พร้อมปูายโครงการ 

75 โครงการกอ่สร้างวางท่อระบายน้ า รายได้ 986,300 เพือ่ปูองกนัปัญหาน้ าท่วมขงั 1.วางท่อขนาด0.60 ม.

จ านวน 2 จดุ หมู่ที ่14 จดัเกบ็เอง และน้ าเน่าเสียในชุมชน พร้อมบ่อพกัและรางวี

บ้านหัวทุง่นคร (หน้าอู่ใจสวรรค์) ความยาว 178.00 ม.

2. วางท่อขนาด 0.60 ม.

พร้อมบ่อพกัและรางวี

ยาว 178.00 ม. ความ

ยาวรวม 356.00 ม.

76 โครงการกอ่สร้างวางท่อระบายน้ า รายได้ 5,226,000 เพือ่ปูองกนัปัญหาน้ าท่วมขงั วางท่อระบายน้ า

พร้อมบ่อพกัและรางวี หมู่ที ่15 จดัเกบ็เอง และน้ าเน่าเสียในชุมชน 0.80 ม. พร้อม

บ้านหนองขาม (ส่ีแยกรัตนาธานี บ่อพกัและรางวี

ถงึถนนเหล่านาดี) ความยาว 655.00 ม.

77 โครงการปรับปรุงถนนด้านทิศ รายได้ 3,940,000 เพือ่อ านวยความสะดวกแก่ ขนาดผิวจราจรกว้าง

ตะวันตกบึงหนองโคตร หมู่ที ่14 จดัเกบ็เอง ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต 7.00ม.ยาว851.00ม. 

บ้านหัวทุง่นคร เทศบาลต าบลบ้านเป็ด หนา 0.15 ม.

78 อดุหนุนไฟฟาูส่วนภูมิภาค จงัหวัด รายได้ 400,000 เพือ่สนับสนุนงบประมาณ พืน้ทีรั่บผิดชอบใน

ขอนแกน่ จดัเกบ็เอง ในการขยายเขตไฟฟาู เขตเทศบาลต าบล

แสงสว่างสาธารณะโดยการ บ้านเป็ด

ส ารวจออกแบบประมาณ

การจากการไฟฟาูส่วนภมูิภาค

79 โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีต รายได้ 843,000 เพือ่ปูองกนัปัญหาน้ าท่วมขงั วางท่อระบายน้ า 

เสริมเหล็ก หมู่ที ่16 บ้านแกน่พยอม จดัเกบ็เอง และน้ าเน่าเสียในชุมชน 0.60 ม. พร้อม

(ซอยทางเขา้มหาวิทยาลัยขอนแกน่) บ่อพกัและรางวี 

ยาว 324.00 ม.
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80 โครงการกอ่สร้างวางท่อระบายน้ า รายได้ 1,114,500 เพือ่ปูองกนัปัญหาน้ าท่วมขงั ขนาดท่อ 0.60 ม.

พร้อมบ่อพกัและรางวีหมู่ที1่8บ้านเป็ด จดัเกบ็เอง และน้ าเน่าเสียในชุมชน พร้อมบ่อพกัและรางวี

(จากบ้านนายบุญหลาย แกว้ลือ ยาว 400.00 ม. พร้อม

ถงึบ้านนายทองทิพย ์ขนุศรี) ปูายโครงการ

81 โครงการกอ่สร้างวางท่อระบายน้ า รายได้ 430,000 แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงัและ วางท่อระบายน้ า 

หมู่ที ่19 บ้านกงัวาน (ในซอยสภาวดี) จดัเกบ็เอง น้ าเน่าเสียในชุมชนเขต 0.60 ม.ยาว 160.00 ม.

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด พร้อมบ่อพกัและรางวี

82 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต รายได้ 569,000 เพือ่อ านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม.

เสริมเหล็ก หมู่ที ่20 บ้านสุภัทรา จดัเกบ็เอง ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ยาว 200.00 ม.

(ซอยหลังสถาบัน 3 แยกสุสาน) เทศบาลต าบลบ้านเป็ด หนา 0.15 ม. 

83 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต รายได้ 1,610,000 เพือ่อ านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม.

เสริมเหล็ก หมู่ที ่21 บ้านโคกฟนัโปง จดัเกบ็เอง ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ระยะทางรวม 

(ซอยสุขสวัสด์ิ) เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 568.00 ม.

หนา 0.15 ม.

84 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต รายได้ 372,000 เพือ่อ านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม.

เสริมเหล็กหมู่ที ่22บ้านแกน่ทองธานี จดัเกบ็เอง ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ยาว 165.00 ม. 

(ซอยเหมือนสุวรรณพงษ์) เทศบาลต าบลบ้านเป็ด หนา 0.15 ม.

85 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต รายได้ 1,275,000 เพือ่อ านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม.

เสริมเหล็กหมู่ที ่22บ้านแกน่ทองธานี จดัเกบ็เอง ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ยาว 500.00 ม. 

(ชุมชนบ้านรัศมี ถงึทางเขา้สนามบิน) เทศบาลต าบลบ้านเป็ด หนา 0.15 ม.

86 โครงการกอ่สร้างวางท่อระบายน้ า รายได้ 1,017,000 เพือ่ปูองกนัปัญหาน้ าท่วมขงั ขนาดท่อ 0.40 ม.

หมู่ที ่23 บ้านไทรทอง (ซอยชุมชน จดัเกบ็เอง และน้ าเน่าเสียในชุมชน ยาว 532.00 ม. 

ไทรทอง 4 ซอยจติตะมัย 2-5) พร้อมบ่อพกัและรางวี

87 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต รายได้ 64,500 เพือ่อ านวยความสะดวกแก่ ถนนกว้าง 4.00 ม. 

เสริมเหล็ก หมู่ที ่23 บ้านไทรทอง จดัเกบ็เอง ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ระยะทาง 25.00 ม.

(ซอยชุมชนไทรทอง 2 ประชารักษ์1) เทศบาลต าบลบ้านเป็ด หนา 0.15 ม.
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88 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์ รายได้ 5,000,000 เพือ่บูรณะซ่อมแซมถนน ถนนหนทาง 

สิน ทีดิ่น และส่ิงกอ่สร้าง เช่น ถนน จดัเกบ็เอง ทางระบายน้ า ส่ิงปลูกสร้าง ทางระบายน้ า 

ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง ในเขตพืน้ทีรั่บผิดชอบ ส่ิงปลูกสร้างในพืน้ที่

ทางระบายน้ า สนามกฬีา ทุกหมู่บ้าน เขตเทศบาลต าบล

ลานกฬีา ฯลฯ บ้านเป็ด

89 โครงการกอ่สร้างอาคารเกบ็พสัดุ รายได้ 500,000 เพือ่ใช้ส าหรับเกบ็เอกสาร จ านวน 1 หลัง

ของกองคลัง จดัเกบ็เอง หลักฐานทางการเงินและ

เอกสารส าคัญต่าง ๆ

90 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม รายได้ 100,000 เพือ่ซ่อมแซมปรับปรุงไฟฟาู ไฟฟาูสาธารณะทุก

จดัเกบ็เอง สาธารณะให้ใช้ได้อยา่งมี จดุที ่ช ารุดเสียหายใน

ประสิทธิภาพ เขตพืน้ที ่เทศบาล

ต าบลบ้านเป็ด

91 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.พร้อม รายได้ 430,000 เพือ่อ านวยความสะดวกแก่ 1.กอ่สร้างถนน คสล.

วางท่อระบายน้ า ซอยมีสุข หมู่ที ่9 จดัเกบ็เอง ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมและ กวา้ง4.00ม.ยาว80.00ม.

บ้านหนองขาม เชื่อมต่อ หมู่ที ่19 แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงัในเขต หรือคิดเป็นพืน้ทีไ่ม่

บ้านกงัวาน (ถนนบ้านกอก-เหล่านาดี) เทศบาลต าบลบ้านเป็ด น้อยกว่า 320.00ตร.ม.

2.วางท่อระบายน้ าขนาด

0.60ม.(มอก.3)

ความยาวพร้อมบ่อพัก

และรางวีฝ่ังทิศตะวันตก

3.งานยกฝาบ่อพักเดิม

พร้อมท าฝาบ่อ

จ านวน 2 ฝาบอ่พร้อม

ปูายโครงการ 1 ปูาย
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92 โครงการอาหารเสริม (นม) รายได้ 2,224,000 เพื่อใหน้ักเรียนในเขตเทศบาล นักเรียนชั้นอนุบาล

จดัเกบ็เอง ต าบลบ้านเป็ดได้ด่ืมนม ถงึชั้น ป.6 ใน

อยา่งต่อเนื่อง เขต ทต.บ้านเป็ด

1. ร.ร. บ้านเป็ด

2. ร.ร. บ้านกอก

3. ร.ร. บ้านหนองขามฯ

4. ร.ร. บ้านค าไฮฯ

5. ร.ร. บ้านโคกฟันโปง

6. ร.ร. เทศบาลบ้านเป็ด

7. ศพด.บ้านเป็ด

8. ศพด.บา้นโคกฟันโปง

93 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ย รายได้ 3,726,500 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ สถานศึกษาในสังกดั

การบริหารสถานศึกษา จดัเกบ็เอง บริหารสถานศึกษา ได้แก่ ได้แก ่1 ร.ร.เทศบาล

1. ค่าอาหารกลางวัน บ้านเป็ด 2. ศพด.

2. ค่าใช้จา่ยอนิเตอร์เน็ต บ้านเปูด 3. ศพด.

3. การพฒันาห้องสมุด บ้านโคกฟนัโปง

4. การพฒันาแหล่งเรียนรู้ใน

5. อื่น ๆ ตามทีไ่ด้รับการจดั

สรรจากกรมส่งเสริมฯ

94 โครงการส่งเสริมการจดักจิกรรม รายได้ 100,000 เพื่อสนบัสนนุงบประมาณในการ โครงการทีด่ าเนินการ

เพือ่พฒันาสถานศึกษาโรงเรียน จดัเกบ็เอง จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ตามแผนพฒันาการ

เทศบาลบ้านเป็ด เทศบาลบ้านเป็ด ได้แก่ ศึกษาของโรงเรียน

1. การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เทศบาลบ้านเป็ด

2. วันเด็กแห่งชาติ 3. การอบรมเพื่อ

พัฒนาบุคลากร 4. อื่น ๆที่ปรากฏใน

แผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาดา้นการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน
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95 โครงการส่งเสริมการจดักจิกรรมเพือ่ รายได้ 50,000 เพื่อสนบัสนนุงบประมาณในการ โครงการทีด่ าเนินการ

พฒันาสถานศึกษา ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จดัเกบ็เอง จดักจิกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ ตามแผนพฒันาการ

บ้านเป็ด พฒันาเด็กเล็กบ้านเป็ด ได้แก่ ศึกษาของศูนยพ์ฒันา

1. การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เด็กเล็กบ้านเป็ด

2. วันเด็กแห่งชาติ

3. การอบรมเพื่อพัฒนาบคุลากร

96 โครงการส่งเสริมการจดักจิกรรมเพือ่ รายได้ 50,000 เพื่อสนบัสนนุงบประมาณในการ โครงการทีด่ าเนินการ

พฒันาสถานศึกษา ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จดัเกบ็เอง จดักจิกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ ตามแผนพฒันาการ

บ้านโคกฟนัโปง พฒันาเด็กเล็กบา้นโคกฟนัโปง ศึกษาของศูนย์

ได้แก่ พฒันา เด็กเล็กบ้าน

1. การอบรมเพื่อพัฒนาบคุลากร โคกฟนัโปง

2. ลอยกระทง 3. อืน่ๆทีป่ราฏในแผน

การศึกษาของสถานศึกษา

97 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษา รายได้ 200,000 เพือ่ปรับปรุงภูมิทัศน์ของ ภูมิทัศน์ของสถาน

จดัเกบ็เอง สถานศึกษาในสังกดัเทศบาล ศึกษาในสังกดัเทศบาล

ต าบลบ้านเป็ด ต าบลบ้านเป็ด

มีความสวยงาม

1.ร.ร.เทศบาลบ้านเป็ด

2. ศพด.บ้านเป็ด

3.ศพด.บ้านโคกฟันโปง

98 โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาติ รายได้ 180,000 เพือ่จดักจิกรรมทีส่่งเสริม จดักิจกรรมงานวันเด็ก

จดัเกบ็เอง พฒันาการเด็กและสร้าง

ความตระหนักในการดูแลเด็ก

99 โครงการส่งเสริมกจิกรรมศูนย์ รายได้ 100,000 เพือ่จดักจิกรรมการประชุม ผู้เขา้ร่วมโครงการ

เยาวชนเทศบาลต าบลบ้านเป็ด จดัเกบ็เอง อบรมศึกษาดูงานตามความ

สนใจ
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100 โครงการรณรงค์และปูองกนั รายได้ 50,000 เพือ่ปูองกนัปัญหายา สถานศึกษาในเขต

ยาเสพติดในสถานศึกษา จดัเกบ็เอง เสพติดในสถานศึกษาใน เทศบาลต าบล

เขตต าบลบ้านเป็ด บ้านเป็ด

101 โครงการอบรมค่ายเยาวชน รายได้ 50,000 เพือ่ปูองกนัปัญหายาเสพติด เยาวชนทีเ่ขา้ร่วม

จดัเกบ็เอง โครงการห่างไกล

ยาเสพติด

102 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ รายได้ 300,000 เพือ่ให้การช่วยเหลือ ส่งเสริม ผู้ด้อยโอกาส ผู้เป็นเลิศ

ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีความเป็นเลิศ จดัเกบ็เอง สนับสนุนการเรียนรู้และพฒันา ทางวิชาการและ

ทางวิชาการและผู้มีทักษะ คุณภาพชีวิตแกผู้่ด้อยโอกาส ผู้มีทักษะ ทางด้าน

ทางด้านกฬีา ผู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ กฬีาทีม่ีภูมิล าเนา

และผู้มีทักษะทางด้านกฬีา ในเขตทต.บ้านเป็ด

หรือหน่วยงานอื่น ๆ

ทีอ่ยู่ในเขต พืน้ที่

ทต.บ้านเป็ด

103 โครงการงานประเพณีลอยกระทง รายได้ 1,000,000  - เพื่อจดักิจกรรมส่งเสริมและ จดังานประเพณีลอย

จดัเกบ็เอง อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง กระทง

ให้คงอยู่สืบไป

104 โครงการงานประเพณีสงกรานต์ รายได้ 1,000,000  - เพื่อจดักิจกรรมส่งเสริมและ  - จดังานประเพณี

จดัเกบ็เอง อนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ สงกรานต์ งานสัปดาห์

ให้คงอยู่สืบไป ผู้สูงอายแุห่งชาติ

และวันครอบครัว

105 โครงการงานประเพณีถวายเทียน รายได้ 50,000 เพือ่ส่งเสริมท านุบ ารุง จดังานประเพณี

พรรษา จดัเกบ็เอง ศาสนา ทอดเทียนพรรษา

106 โครงการจดักจิกรรมเนื่องในวัน รายได้ 30,000  - เพือ่ส่งเสริมและอนุรักษ์ จดักจิกรรมวันส าคัญ

ส าคัญทางศาสนา จดัเกบ็เอง และท านุบ ารุงศาสนาให้ ทางศาสนา

รุ่งเรือง
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ล าดบั แหล่งทีม่า งบตาม

ที่ งบประมาณ เทศบัญญัติ
ผลผลิต

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเทีย่ว

โครงการ วัตถุประสงค์

107 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ภูมิปัญญา รายได้ 80,000 เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น จดักจิกรรมส่งเสริม

ท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน จดัเกบ็เอง และปราชญ์ชาวบ้าน การเรียนรู้ภูมิปัญญา

ท้องถิน่ จ านวน 1 คร้ัง/ปี

108 โครงการแขง่ขนักฬีาบ้านเป็ด มินิ รายได้ 400,000 เพือ่ส่งเสริมให้เด็กเยาวชน เด็กเยาวชนและ

มาราธอน จดัเกบ็เอง และประชาชนได้ออกก าลัง ประชาชนกลุ่มเปูาหมาย

กาย ร่วมกจิกรรม

109 โครงการส่งเสริมกฬีาและนันทนาการ รายได้ 50,000 เพือ่ให้เด็กเล็กและนักเรียน เด็กเล็กและนักเรียน

สถานศึกษาในสังกดั ทต.บ้านเป็ด จดัเกบ็เอง ในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านเป็ด ในสถานศึกษาสังกดั

ได้เขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีา เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

เขา้ร่วมกจิกรรม

110 โครงการแขง่ขนักฬีาและการออก รายได้ 100,000  - เพือ่ส่งเสริมให้เด็กเยาวชน จดัการแขง่ขนักฬีา

ก าลังกายเทศบาลต าบลบ้านเป็ด จดัเกบ็เอง และประชาชนได้เล่นกฬีา และออกก าลังกาย

และออกก าลังกาย 1 คร้ัง/ปี

111 โครงการแขง่ขนักฬีาชุมชนสัมพนัธ์ รายได้ 250,000  - เพือ่จดัการแขง่ขนักฬีา จดัการแขง่ขนักฬีา

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด จดัเกบ็เอง พืน้บ้านให้แกป่ระชาชนใน ชุมชนสัมพนัธ์

เขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด

112 โครงการแขง่ขนักฬีา อปท.สัมพนัธ์ รายได้ 100,000  - เพือ่จดัหรือเขา้ร่วมการ เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

จดัเกบ็เอง แขง่ขนักฬีา อปท.สัมพนัธ์ จดัหรือเขา้ร่วมการ

แข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์

113 โครงการจดัหาอปุกรณ์กฬีา รายได้ 100,000 เพือ่จดัซ้ืออปุกรณ์กฬีาให้แก่ หมู่บ้าน/ชุมชนได้รับ

จดัเกบ็เอง หมู่บ้าน ชุมชน และผู้ทีส่นใจ อปุกรณ์กฬีา

114 โครงการสนับสนุนนักเรียน เรียนดี รายได้ 840,000 เพือ่สนับสนุนการศึกษาให้แก่ นักเรียนในเขตพืน้ที่

มารยาทดีและด้อยโอกาสเรียนต่อ จดัเกบ็เอง นักเรียนทีเ่รียนดี ความ ทต.บ้านเป็ด

ระดับปริญญาตรี ประพฤติดีและด้อยโอกาส

ได้มีโอกาสเรียนต่อปริญญาตรี
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โครงการ วัตถุประสงค์

115 โครงการอดุหนุนค่าอาหาร รายได้ 2,840,000  - เพือ่ให้นักเรียนชั้นอนุบาล นักเรียนชั้นอนุบาลถงึ

กลางวันโรงเรียน จดัเกบ็เอง ถงึชั้น ป.6 สังกดัส านักงาน ชั้น ป.6 สังกดัสพฐ.

คณะกรรมการการศึกษาขั้น ในเขต ทต.บ้านเป็ด

พื้นฐานในเขต ทต.บ้านเป็ดได้ 1. ร.ร.บ้านเป็ด

รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ 2. ร.ร.บ้านกอก

3. ร.ร.บ้านหนองขามฯ

4. ร.ร.บ้านค าไฮ

5. ร.ร.บา้นโคกฟนัโปง

116 โครงการประกวดพนักงาน,ลูกจา้ง รายได้ 10,000 เพือ่พฒันาความรู้ ความ พนักงานเทศบาล

ดีเด่นของ ทต.บ้านเป็ด จดัเกบ็เอง สามารถของบุคลากรให้ ลูกจา้งในเทศบาล

สามารถปฏิบัติงานได้อยา่ง ต าบลบ้านเป็ด

มีประสิทธิภาพและเพือ่สร้าง

ขวัญและก าลังใจให้แกพ่นง.

117 โครงการจดัท าแผนพฒันา บุคลากร รายได้ 50,000 1. เพือ่น าความรู้ทีม่ีอยู่  - ผู้บริหาร พนักงาน

จดัเกบ็เอง ภายนอกองค์กรมาปรับใช้ เทศบาลลูกจา้งประจ า

กบัเทศบาลต าบลบ้านเป็ด และพนักงานจา้งของ

2. เพือ่ให้มีการปรับเปล่ียน เทศบาลต าบล

แนวคิดในการท างาน บ้านเป็ด

เน้นสร้างกระบวนการคิด

และการพฒันาตนเองให้

เกดิขึ้นกบับุคลากรของ

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาล
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โครงการ วัตถุประสงค์

118 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา รายได้ 800,000 เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภา

ดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก จดัเกบ็เอง พนักงานเทศบาล ลูกจา้ง และผู้ พนักงานเทศบาล

สภาเทศบาล พนักงานและลูกจา้ง เข้าร่วมโครงการได้เพิ่มพูนความ ลูกจา้ง และผู้เขา้ร่วม

ทต.บ้านเป็ด รู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ โครงการที ่

ตนเองและเสริมสร้างคุณธรรม ทต.บ้านเป็ดก าหนด

และจริยธรรมประสบการณ์

มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเกดิแนว

คิดใหม่ในการพฒันาท้องถิ่น

119 โครงการรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ รายได้ 100,000 เพือ่เป็นการให้ขอ้มูลขา่วสาร ประชาชนได้รับขอ้มูล

การจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียม จดัเกบ็เอง เกี่ยวกบัการจัดเกบ็ภาษีอากร ขา่วสารเกี่ยวกบัภาษี

และค่าธรรมเนียมแก่ประชาชน อากรและค่าธรรมเนียม

120 โครงการฝึกอบรมการจบัสัตว์ รายได้ 50,000  - เพื่อให้เจา้หน้าที่มีทักษะในการ เจา้หน้าทีปู่องกนัฯ 

เล้ือยคลาน จดัเกบ็เอง จบัสัตว์เล้ือยคลาน อปพร.ทุกนายในเขต

 - เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยัในชีวติ เทศบาลต าบล

ของเจา้หน้าทีท่ีป่ฏิบัติหน้าที่ บ้านเป็ด

 - เพือ่เพิม่ขวัญและก าลังใจ

ในการปฏิบัติหน้าที่

121 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร รายได้ 100,000  - เพือ่ให ้อปพร.มคีวามรู้ความ จ านวน 1 รุ่น

ปูองกนัภัยฝุายพลเรือน จดัเกบ็เอง เขา้ใจเกี่ยวกบัสาธารณภัยรูป

แบบต่าง ๆ สามารถช่วยเหลือใน

การปูองกนัและบรรเทา

สาธารณภัยได้อยา่งถกูต้อง

เหมาะสม

 - เพือ่ให้เกดิเครือขา่ยความ

ร่วมมือที่เขม้แขง็และกว้างขวาง

ในการปูองกนัและบรรเทา

สาธารณภัย
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122 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร รายได้ 50,000  - เพื่อใหผู้้เข้ารับการฝึกอบรม  - เจา้หน้าทีง่าน

ท้องถิ่นปูองกนัไฟปุา จดัเกบ็เอง มีความเขา้ใจเกี่ยวกบัไฟปุา ปูองกนัฯ และอปพร.

 - สร้างแนวร่วมระหว่าง

เจา้หน้าทีแ่ละประชนชน

ปูองกนัไฟปุา

123 โครงการพฒันาบุคลากรของ รายได้ 50,000 เพือ่จดัประชุม/อบรมพฒันา ครูใน ร.รเทศบาล

โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด จดัเกบ็เอง บุคลากรของโรงเรียนเทศบาล บ้านเป็ด ได้รับการ

บ้านเป็ด ประชุม/อบรม

124 โครงการพฒันาบุคลากรของศูนย์ รายได้ 50,000 เพือ่จดัประชุม/อบรมพฒันา ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วย

พฒันาเด็กเล็กสังกดั เทศบาลต าบล จดัเกบ็เอง บุคลากรของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ครู ผู้ดูแลเด็กและ

บ้านเป็ด สังกดัเทศบาลต าบลบ้านเป็ด ผู้ดูแลเด็ก ได้รับการ

ประชุม/อบรม

125 อดุหนุนโครงการสนับสนุนศูนยร์วม รายได้ 30,000 เพื่อให้ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร สนับสนุนงบประมาณ

ขอ้มูลขา่วสาร การจดัซ้ือหรือการจา้ง จดัเกบ็เอง ของทางราชการ และ 1 โครงการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพนัธ์เกี่ยวกบั

อ.เมืองขอนแกน่ การจดัซ้ือ จดัจา้งของ อปท.

ของประชาชน
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ล าดบั งบประมาณ โอนลด งบประมาณ งบประมาณ

ที่ ทีไ่ดร้ับอนุมตัิ โอนเพ่ิม ทีเ่บิกจ่าย คงเหลือ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเทีย่ว 

1 โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานในช่วงปิดภาคเรียน 500,000 22,300 477,700

2 โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่วเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 500,000 -500,000 -              -                 

3 โครงการส่งเสริมการเกษตรและกลุ่มอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 300,000 -               -              300,000

รวมยุทธศาสตร์ที ่1 1,300,000 -500,000 22,300 777,700

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดที ่2 การพัฒนาคนและสังคมทีม่คุีณภาพ

4 โครงการจัดงานวันเทศบาล 50,000 -               -              50,000

5 โครงการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ 250,000 -150,000 -              100,000

6 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลและส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 50,000 4,425 45,575

ต่อการบริหารงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ด

7 โครงการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 80,000 25,452 54,548

รายงานโครงการทีอ่นุมตังิบประมาณและเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1 ตลุาคม 2560 - 31 มนีาคม  2561

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

โครงการ หมายเหตุ
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8 โครงการปอ้งกันและรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนของทางราชการ 1,500,000 -30,000 551,400 918,600

9 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน - ช่วงเทศกาลปีใหม่ - ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 300,000 131,720 168,280

10 โครงการครบรอบวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 30,000 29,920 80

11 โครงการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 500,000 116,377.25 383,622.75

12 โครงการฝึกอบรมการรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร 50,000 -              50,000

13 โครงการถังดับเพลิงประจ าหมู่บ้าน 400,000 -400,000 -              -                 

14 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าสุขภาพและส่งเสริมการออกก าลังกายในชุมชน 50,000 28,705 21,295

15 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล 50,000 -              50,000

16 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 50,000 43,550 6,450

17 โครงการอาหารปลอดภัย 50,000 -              50,000

18 โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพและรักษาพยาบาลเชิงรุก 50,000 -              50,000

19 โครงการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์เพือ่สนับสนุนการรักษาพยาบาล 200,000 -200,000 -              -                 

20 โครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของแกนน าด้านสาธารณสุข 500,000 -              500,000

21 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน 50,000 -              50,000
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22 โครงการบ้านเป็ดเมืองน่าอยู่ 50,000 -              50,000

23 โครงการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมและเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม 50,000 -              50,000

24 โครงการส่งเสริมศักยภาพและจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ 500,000 -340,000 -              160,000

ในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด

25 โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในสิทธิขั้นพืน้ฐานเพือ่สร้างความเข้มแข็ง 150,000 -              150,000

ของคนพิการในชุมชน

26 โครงการเวทีแลกเปล่ียนความรู้และพัฒนาศักยภาพความเป็นอยู่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 500,000 -340,000 160,000

หรือทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส

27 โครงการฝึกอบรมประชาชนเรียนรู้เพือ่สืบสานงานในพระราชด าริ 300,000 -              300,000

28 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 300,000 -200,000 100,000

29 โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 400,000 160,950 239,050

30 โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่จัดท าแผนชุมชน 50,000 8,355 41,645

31 โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง 50,000 -              50,000

32 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพือ่พัฒนาศักยภาพบทบาทของกลุ่มสตรีเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 300,000 -200,000 -              100,000
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33 โครงการฝึกอบรมและทศันศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน/ผู้น าหมู่บา้น/บคุคลในชุมชน 1,200,000 200,000 1,296,715 83,285

-20,000

34 โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักด์ิรักษ์พืน้ทีสี่เขียว 100,000 -              100,000

35 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 60,000 40,475 19,525

36 เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 28,000,000 12,837,600 15,162,400

37 เบีย้ยังชีพคนพิการ 7,008,000 2,645,600 4,362,400

38 เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 220,800 78,400 142,400

39 อุดหนุนโครงการสายตรวจร่วมชุมชนค่ายสามัคคีใหก้ับกรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย 60,000 -              60,000

40 อุดหนุนโครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น 50,000 -              50,000

41 อุดหนุนศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น (ศอ.ปส.จ.ขก.) 30,000 -              30,000

ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น

42 อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อ าเภอเมืองขอนแก่น 50,000 -              50,000

43 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนเพือ่ท ากิจกรรมพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 1,200,000 462,000 738,000
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44 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนเพือ่จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในชุมชนเนื่องในวันเฉลิม 150,000 -              150,000

พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ

45 โครงการเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพืน้ที ่(สปสช.) 700,000 553,000 147,000

รวมยุทธศาสตร์ที ่2 45,688,800 -1,680,000 19,014,644.25 24,994,155.75

46 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวี หมู่ที ่1 บ้านเป็ด 641,600 -              641,600

(จากแยกถนนศรีจันทร์ ถึงบ้านนางเบย หาญสุริย)์

47 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวี จ านวน 2 จุดหมู่ที ่1 บ้านเป็ด 772,000 -              772,000

(ซอยบ้านนางสมศรี แคว้นน้อย)

48 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที ่1 บ้านเป็ด (ซอยนายเหรียญทอง ช่วยบุง้) 30,800 30,500 300

49 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวี หมู่ที ่2 บ้านเป็ด 314,600 313,500 1,100

(จากบ้านนางวิภาดา ถึง บ้านนายศุภผล)

50 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที ่3 บ้านเป็ด (จากบ้านนางกนกอร โอดพิมพ์ 338,400 337,000 1,400

ถึงบ้านนายศักด์ิสิน ชัยมงคล)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดที ่3 การพัฒนาเมอืงและชมุชนน่าอยู่
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51 โครงการวางท่อระบายน้ าหมู่ที ่3 บ้านเป็ด (จากบ้านเลขที ่133 นางเป สอนถม 159,100 158,000 1,100

ถึงบ้านเลขที1่37 นายเกตุ อุทธา)

52 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. หมู่ที ่4 บ้านโคกฟันโปง (จากหน้าบ้านนางส าราญ สอนถม 137,000 136,500 500

ถึงหน้าบ้านนางวารุณี วัฒนบุตร)

53 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. หมู่ที ่4 บ้านโคกฟันโปง (จากบ้านนางสมปอง ดวงกลางใต้) 236,000 234,500 1,500

54 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.หมู่ที ่4 บ้านโคกฟันโปง (บ้านนายวิไล ไกรสร ถึง 463,000 462,000 1,000

หน้าบ้านแม่บัวบาน  นามพุทธา (ถนนรอบวัด)

55 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวี หมู่ที ่5 บ้านหัวทุง่ 647,700 -              647,700

(ซอยอินทิราอยู่ในชุมชนหัวทุง่ 4)

56 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวี จ านวน 2 ข้างหมู่ที ่5 บ้านหัวทุง่ 434,200 -              434,200

(ซอยตาค าอุทิศ)

57 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีจ านวน 2 ข้างหมู่ที ่5 บ้านหัวทุง่ 314,400 313,000 1,400

(ซอยตาเคนอุทิศ)
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58 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวี จ านวน 2 ข้าง หมู่ที ่5 บ้านหัวทุง่ 179,200 178,000 1,200

(ซอยมายค่ายหนู ถึง หน้าวัดศรีสะอาด)

59 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีจ านวน 2 จุด หมู่ที ่5 บ้านหัวทุง่ 252,400 252,000 400

(ซอยสมานสามัคคี)

60 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวี หมู่ที ่6 บ้านค าไฮ 559,700 -              559,700

(ชุมชน 3 ร้านไทยแลนด์คาร์ไบค์ ถึงร้านชัยทวีพาณิชย)์

61 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวี หมู่ที ่6 บ้านค าไฮ 325,800 325,000 800

(ชุมชน 3 ถนนข้างโรงขนมเสรี ถึง บ้านนายไพฑูรย์ ประทุมรุ่ง)

62 โครงการยกระดับถนนพร้อมวางท่อระบายน้ า หมู่ที ่7 บ้านกอก ซอย 34 1,123,000 -              1,123,000

(ซอยศรีมาลา)จาก บ้านนางเรียม โซ่เงิน ถึงบ้าน นางกอง วชิพรหมมา

63 โครงการยกระดับถนนพร้อมวางท่อระบายน้ า หมู่ที ่7 บ้านกอก ซอย 32 358,000 354,000 4,000

(ซอยเสียงแคน) จาก บ้านนายจักรินทร์   บุญจวง ถึง บ้านนางเกษร ราชาวงษ)์

64 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่8 บ้านหนองโจด (ซอยนางทองค า เพ็งพระจันทร์) 753,000 -              753,000

65 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. หมู่ที ่9 บ้านหนองขาม (ซอยมารวยตลอดสาย) 1,985,000 -              1,985,000
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66 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่9 บ้านหนองขาม (ซอยผู้ใหญ่บ้าน นายประดุง วังขันธ)์ 32,000 32,000 -                 

67 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพักและรางวี หมู่ที ่10 บ้านค าไฮ 278,900 278,000 900

(พืน้ทีชุ่มชน 2 จาก บ้านเลขที ่8 ถึงบ้านเลขที ่46

68 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพักและรางวี หมู่ที ่10 บ้านค าไฮ 280,900 280,500 400

(จากแยกบ้านเลขที ่7 นายปรีชา แพงมาถึงบ้านเลขที ่1 นายพงษ์พิทักษ์ ศิลปษา)

69 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพักและรางวี หมู่ที ่10 บ้านค าไฮ 467,500 467,000 500

(จากบ้านเลขที ่124/1 นายประสงค์ เพ็ญจันทร์ ถึง บ้านเลขที ่229 นางสมบัติ เพิม่ทรัพย)์

70 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก และรางวี หมู่ที ่11 บ้านสันติสุข 896,000 -              896,000

(ซอยทางเข้าแยกเข้าค่ายร.8 ถึงแยกซอย 6)

71 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่11 บ้านสันติสุข (ซอย 5) 338,000 337,200 800

72 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคสล.และเสริมผิวยกระดับถนน คสล.หมู่ที ่12 450,000 -              450,000

บ้านกอกน้อย(ซอยหอพักเปีย่มสุข)

73 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ า หมู่ที ่13 บ้านพรสวรรค์ 1,895,000 -              1,895,000

(ปัม๊น้ ามันถึงทางเข้า ชุมชนทรัพย์สมบูรณ์)
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74 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที ่14 บ้านหัวทุง่นคร 233,700 232,500 1,200

(หลังอู่ ส.เจริญยนต์ หลังร้านอาหารลานไม)้

75 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า จ านวน 2 จุด หมู่ที ่14 บ้านหัวทุง่นคร (หน้าอู่ใจสวรรค์) 986,300 -              986,300

76 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวี หมู่ที ่15 บ้านหนองขาม 5,226,000 -              5,226,000

(ส่ีแยกรัตนาธานี ถึงถนนเหล่านาดี)

77 โครงการปรับปรุงถนนด้านทิศตะวันตกบึงหนองโคตร หมู่ที ่14 บ้านหัวทุง่นคร 3,940,000 -              3,940,000

78 อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จังหวัดขอนแก่น 400,000 -              400,000

79 โครงการวางท่อระบายน้ าคสล. หมู่ที ่16 บา้นแก่นพยอม(ซอยทางเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น) 843,000 -              843,000

80 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวี หมู่ที ่18 บ้านเป็ด 1,114,500 -              1,114,500

(จากบ้านนายบุญหลาย แก้วลือ ถึงบ้านนายทองทิพย์ ขุนศรี)

81 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า หมู่ที1่9 บ้านกังวาน (ในซอยสุภาวดี) 430,000 -430,000 -                 

82 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่20 บ้านสุภัทรา (ซอยหลังสถาบัน 3 แยกสุสาน) 569,000 -              569,000

83 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่21 บ้านโคกฟันโปง (ซอยสุขสวัสด์ิ) 1,610,000 -              1,610,000

84 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่22 บ้านแก่นทองธานี (ซอยเหมือนสุวรรณพงษ์) 372,000 371,000 1,000
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85 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 22 บา้นแก่นทองธานี (ชุมชนบา้นรัศมี ถึงทางเข้าสนามบนิ) 1,275,000 -              1,275,000

86 โครงการกอ่สร้างวางท่อระบายน้ า หมู่ที ่23 บ้านไทรทอง (ซอยชุมชน ไทรทอง4ซอยจติตะมัย2-5) 1,017,000 -              1,017,000

87 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่23 บ้านไทรทอง (ซอยชุมชนไทรทอง2 ประชารักษ1์) 64,500 64,250 250

88 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง เช่น ถนน ถนนลาดยาง 5,000,000 1,515,800 3,484,200

ถนนลูกรัง  ทางระบายน้ า สนามกีฬา ลานกีฬา ฯลฯ

89 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุของกองคลัง 500,000 498,000 2,000

90 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 100,000

91 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ า ซอยมีสุข หมู่ที ่9 บ้านหนองขาม                   - 430,000 430,000 ตั้งจ่าย

เชื่อมต่อ หมู่ที ่19 บ้านกังวาน (ถนนบ้านกอก - เหล่านาดี) รายการใหม่

รวมยุทธศาสตร์ที ่3 38,344,200                -   7,170,250 31,173,950

92 โครงการอาหารเสริม (นม) 2,224,000 955,013.40 1,268,986.60

93 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 3,726,500 1,544,150 2,182,350

94 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพือ่พัฒนาสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด 100,000 19,762 80,238

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดที ่4 การพัฒนาดา้นการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน 
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95 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพือ่พัฒนาสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเป็ด 50,000 5,920 44,080

96 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพือ่พัฒนาสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน โคกฟันโปง 50,000 6,100 43,900

97 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษา 200,000 -              200,000

98 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 180,000 155,444 24,556

99 โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์เยาวชนเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 100,000 -              100,000

100 โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 50,000 -              50,000

101 โครงการอบรมค่ายเยาวชน 50,000 -              50,000

102 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและผู้มีทักษะทางด้านกฬีา 300,000 -              300,000

103 โครงการงานประเพณีลอยกระทง 1,000,000 -1,000,000 -                     

104 โครงการงานประเพณีสงกรานต์ 1,000,000 -800,000 200,000

105 โครงการงานประเพณีถวาย เทียนพรรษา 50,000 -              50,000

106 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญทางศาสนา 30,000 -              30,000

107 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน 80,000 -              80,000

108 โครงการแข่งขันกีฬาบ้านเป็ดมินิมาราธอน 400,000 -16,000 376,001 7,999
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109 โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการสถานศึกษาในสังกัดทต.บ้านเป็ด 50,000 10,705 39,295

110 โครงการแข่งขันกีฬาและการออกก าลังกาย เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 100,000 58,979 41,021

111 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 250,000 -              250,000

112 โครงการแข่งขันกีฬาอปท.สัมพันธ์ 100,000 -              100,000

113 โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา 100,000 -              100,000

114 โครงการสนับสนุนนักเรียนเรียนดี มารยาทดีและด้อยโอกาสเรียนต่อระดับปริญญาตรี 840,000 178,350 661,650

115 โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน 2,840,000 1,356,560 1,483,440

รวมยุทธศาสตร์ที ่4 13,870,500 -1,816,000 4,666,984.40 7,387,515.60

116 โครงการประกวดพนักงาน , ลูกจ้างดีเด่นของทต.บ้านเป็ด 10,000 8,730 1,270

117 โครงการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 50,000 -              50,000

118 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 800,000 639,133 160,867

พนักงาน และลูกจ้าง ทต.บ้านเป็ด

119 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียม 100,000 17,129 82,871

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดที ่5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาล
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120 โครงการฝึกอบรมการจับสัตว์เล้ือยคลาน 50,000 -              50,000

121 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 100,000 -              100,000

122 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันไฟป่า 50,000 48,480 1,520

123 โครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด 50,000 -              50,000

124 โครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 50,000 -              50,000

125 อุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือหรือการจ้างของ 30,000 -              30,000

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.เมืองขอนแก่น

รวมยุทธศาสตร์ที ่5 1,290,000                -   713,472 576,528

รวมทัง้สิ้น 100,493,500.00 -3,996,000.00 31,587,650.65 64,909,849.35

* หมายเหต ุ โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ จ านวน 1 โครงการ
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รายงานการติดตามแล ะ ป ระ เมินผลแ ผนพัฒ นาเทศบาล  2561 
(รอบที่ 1 ต.ค.60 – ม ี.ค.61) 

เทศบาล ต าบลบ ้านเป ็ด 

ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
***************** 

1. การติดตามผลการด าเนินงาน 

  เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดแนวทางให้ท้องถิ่นน าแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี   มาใช้เป็น
กรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี   ดังนั้น ในการ  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงใช้แผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี   (พ.ศ. 25 61-2564) เป็นหลักในการพิจารณา โดยแสดง
ข้อมูลให้เห็นจ านวนโครงการและงบประมาณที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี   (โดยเฉพาะโครงการที่มี
เป้าหมายในการด าเนินการในปีงบประมาณ 2561) เปรียบเทียบกับจ านวนโครงการและงบประมาณได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ  รายจ่ายประจ าปี 25 61 และแสดงข้อมูลการด าเนินการและการใช้งบประมาณจริง   โดย
แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา    

ตารางท่ี 1  สรุปผลการด าเนินงานจ าแนกตามแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการตาม
แผนพัฒนา 
ประจ าปี 
2561 

โครงการที่
ได้รับจัดสรร
งบประมาณ 

ประจ าปี 
2561 

ร้อยละ 

จ านวน
งบประมาณใน
แผนพัฒนา 

ประจ าปี 2561 

จ านวน
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

ประจ าปี 2561 
ร้อยละ 

1. การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า 7 3 42.86 2,800,000 1,300,000 46.43 
และการท่องเที่ยว       

2. การพัฒนาคนและสังคมที่ม ี 64 42 65.63 44,961,550 45,688,800 101.62 
คุณภาพ       

3. การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู ่ 85 46 54.11 80,032,800 38,344,200 47.91 

4. การพัฒนาการศึกษา กีฬา 
นันทนาการ ศาสนาฯ 

31 24 77.42 14,710,000 13,870,500 94.29 

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 16 10 62.50 2,067,000 1,290,000 62.41 
ที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล       

รวม 203 125 61.58 144,571,350 100,493,500 69.51 
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รายงานการติดตามแล ะ ป ระ เมินผลแ ผนพัฒ นาเทศบาล  2561 
(รอบที่ 1 ต.ค.60 – ม ี.ค.61) 

เทศบาล ต าบลบ ้านเป ็ด 

2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ด  ได้

ด าเนินการโดยจัดท าแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน โดยออกส ารวจสอบถามให้ประชาชนทั้ง 23  
หมู่บ้าน  ภายในเขตต าบลบ้านเป็ด   เป็นผู้ตอบ  โดยมีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น  400 ตัวอย่าง   (ใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ สูตรของทาโร  ยามาเน ( Taro  Yamane,อ้างถึงใน สุทธนู  ศรีไสย์,2551)   ก าหนดขอบเขต
ความคลาดเคลื่อน 0.05  ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจาก ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นประชากรในเขต
เทศบาลต าบลบ้านเป็ด มีประชากรทั้งหมด  42,991 คน  

 
สูตรการค านวณหากลุ่มตัวอย่างดังนี้คือ 
   n   =       N 
      1+Ne2 
เมื่อ  n = จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
       N = จ านวนประชากรทั้งหมด 
       e = ค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมให้มีได้ 
   n   =         42,991 
      1+42,991 (0.05)2 
   n   =    399.99 
ในการส ารวจครั้งนี้ ผู้ส ารวจได้ปรับเป็นจ านวน 400 คน 
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รายงานการติดตามแล ะ ป ระ เมินผลแ ผนพัฒ นาเทศบาล  2561 
(รอบที่ 1 ต.ค.60 – ม ี.ค.61) 

เทศบาล ต าบลบ ้านเป ็ด 

› › แสดงรายชื่อหมู่บ้านและจ านวนประชากร 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
จ านวนประชากร จ านวนประชากร 

ทั้งหมด (คน) 
จ านวนที่แจก
แบบสอบถาม ชาย หญิง 

1     บ้านเป็ด 542 565 1,107 11 

2 บ้านเป็ด 1,070 1,438 2,508 23 
3 บ้านเป็ด 428 464 892 8 
4 บ้านโคกฟันโปง 844 858 1,702 16 
5 บ้านหัวทุ่ง 525 593 1,118 11 
6 บ้านค าไฮ 766 889 1,655 16 
7 บ้านกอก 1,463 1,787 3,250 30 
8 บ้านหนองโจด 2,545 2,778 5,323 50 
9 บ้านหนองขาม 758 806 1,564 15 
10 บ้านค าไฮ 429 460 889 8 
11 บ้านสันติสุข 764 849 1,613 15 
12 บ้านกอกน้อย 849 905 1,754 16 
13 บ้านพรสวรรค์ 291 311 602 6 
14 บ้านหัวทุ่งนคร 1,060 1,233 2,293 21 
15 บ้านหนองขาม 1,054 1,172 2,226 20 
16 บ้านแก่นพยอม 838 1,010 1,848 17 
17 บ้านเดชา 573 699 1,272 11 
18 บ้านเป็ด 467 488 955 9 
19 บ้านกังวานนิเวศน์ 761 846 1,607 15 
20 บ้านสุภัทรา 700 823 1,523 14 
21 บ้านโคกฟันโปง 1,461 1,715 3,176 30 
22 บ้านแก่นทอง 1,213 1,453 2,666 24 
23 บ้านไทรทอง 706 742 1,448 14 
รวม 23 หมู่บ้าน 20,107 คน 22,884  คน    42,991  คน 400 ชุด 

 

*  หมายเหตุที่มา :  ข้อมูลทะเบียนราษฎร ณ เดือน มีนาคม 2561 

โดยแบ่งการประเมินเป็น  3  ส่วน  ได้แก่ 
 ส่วนที่  1  ข้อมูลด้านคุณลักษณะของประชากร  
 ส่วนที่  2  ข้อมูลด้านความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 ส่วนที่  3  ข้อมูลด้านความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานจ าแนกแต่ละยุทธศาสตร์ 
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รายงานการติดตามแล ะ ป ระ เมินผลแ ผนพัฒ นาเทศบาล  2561 
(รอบที่ 1 ต.ค.60 – ม ี.ค.61) 

เทศบาล ต าบลบ ้านเป ็ด 

 ผลการประเมิน   
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนเพศและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
1) ชาย 144 36.00 
2) หญิง 256 64.00 

รวม 400 100.00 
จากตารางท่ี 1  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00 และเพศชาย
จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 

ตารางท่ี 2  แสดงจ านวนช่วงอายุและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

1) 18 - 30 ปี 64 16.00 
2) 31- 40 ปี 155 38.80 
3) 41- 50 ปี 65 16.20 
4) 51- 60 ปี  68 17.00 
5) มากกว่า 60 ปี 48 12.00 

รวม 400 100.00 
จากตารางท่ี 2   กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ  31- 40 ปี จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.80 รองลงมา 
อายุ 51- 60 ปี จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 , อายุ 41-50 ปี จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ  16.20 , 
อายุ 18-30 ปี จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00,มากกว่า 60 ปี จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 
ตามล าดับ 

ตารางท่ี 3  แสดงจ านวนอาชีพของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
1) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 17 4.25 
2) เอกชน 77 19.25 
3) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  105 26.25 
4) รับจ้างทั่วไป 124 31.00 
5) นักเรียน/นักศึกษา  22 5.50 
6) เกษตรกรรม 36 9.00 
7) อ่ืน ๆ 19 4.75 

รวม 400 100.00 
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รายงานการติดตามแล ะ ป ระ เมินผลแ ผนพัฒ นาเทศบาล  2561 
(รอบที่ 1 ต.ค.60 – ม ี.ค.61) 

เทศบาล ต าบลบ ้านเป ็ด 

จากตารางท่ี 3  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพ รับจ้างทั่วไป จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 รองลงมา
คือค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26. 25, เอกชนจ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.25, เกษตรกรรม จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 ,นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 22 คน  คิดเป็นร้อยละ  
5.50 , และอ่ืนๆ  จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  จ านวน  17  คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.25.00 ตามล าดับ  
ตารางท่ี 4  แสดงจ านวนระดับการศึกษาและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
1) ประถมศึกษา 114 28.50 
2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 202 50.50 
3) อนุปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  41 10.25 
4) ปริญญาตรี  33  8.25 
5) สูงกว่าปริญญาตรี 4 1.00 
6) อ่ืนๆ 6 1.50 

รวม 400 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับ มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  จ านวน 202 
คน คิดเป็นร้อยละ  50.50 , รองลงมาคือ ประถมศึกษา  จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 , อนุปริญญา
หรือเทียบเท่า จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ  10.25 ,ปริญญาตรี จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อย ละ 8.25 , อ่ืนๆ 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 และสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามล าดับ 
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รายงานการติดตามแล ะ ป ระ เมินผลแ ผนพัฒ นาเทศบาล  2561 
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ส่วนที่ 2  ข้อมูลด้านความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
แสดงระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินงานในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
ตารางท่ี 1  ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดในภาพรวม   

ล าดับ
ที่ 

ด้าน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

รวม 

1 
ทต.บ้านเป็ดเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  

จ านวน 54 241 91 10 4 400 

ร้อยละ 13.50 60.25 22.75 2.50 1.00 100 

2 
ทต.บ้านเป็ดมกีารประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้ข้อมูลหรือผลการ
ด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม 

จ านวน 35 255 92 14 4 400 

ร้อยละ 8.75 63.75 23.00 3.50 1.00 100 

3 

ทต.บ้านเป็ดการเปิดโอกาสใหก้ับ
ประชาชนแสดงความคิดเห็นในการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ผ่าน
ทางเว็ปไซด์,กล่องแสดงความคิดเห็น,
การประชุมประจ าเดือน,เฟชบุ๊ก 

 
จ านวน 

 
30 182 170 14 4 400 

ร้อยละ 7.50 45.50 42.50 3.50 1.00 100 

4 
ทต.บ้านเป็ดน าผลการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

จ านวน 38 229 121 8 4 400 

ร้อยละ 9.50 57.25 30.25 2.00 1.00 100 

5 
ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

จ านวน 29 287 71 12 1 400 

ร้อยละ 7.25 71.75 17.75 3.00 0.25 100 

ภาพรวม 9.30 59.70 27.25 2.90 0.85 100.00 

สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินการของเทศบาลต าบลบ้านเป็ด มีผู้ตอบ
แบบสอบถาม ร้อยละ 59.70 พึงพอใจมาก, ร้อยละ 27.25 พึงพอใจปานกลาง ,ร้อยละ 9.30 พึงพอใจ มาก
ที่สุด, ร้อยละ 2.90  พึงพอใจน้อย และร้อยละ 0.85 พึงพอใจน้อยท่ีสุด ตามล าดับ 

 จากตารางท่ี 1  พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบล    
บ้านเป็ด อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 69.00 
  จากตารางที่ 1 พบว่าประเด็นที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุดโดยเรียงล าดับดังนี้ 
1. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 79.00   
2. เทศบาลต าบลบ้านเป็ดการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 73.75 
3. เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลหรือผลการด าเนินงาน ของโครงการ /กิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 72.50 
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รายงานการติดตามแล ะ ป ระ เมินผลแ ผนพัฒ นาเทศบาล  2561 
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ส่วนที่ 3  ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดจ าแนก 
แต่ละยุทธศาสตร์   

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้าและการท่องเที่ยว 

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว  

ล าดับ
ที่ 

ด้าน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

รวม 

1 
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมีการจ้าง
นักเรียน/นักศึกษา ท างานในช่วงปิด
ภาคเรียน 

จ านวน 52 270 65 11 2 400 

ร้อยละ 13.00 67.50 16.25 2.75 0.50 100 

2 
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมหรือประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวในเขตต าบลบ้านเป็ด 

จ านวน 68 251 75 1 5 400 

ร้อยละ 17.00 62.75 18.75 0.25 1.25 100 

ภาพรวม 15.00 65.13 17.50 1.50 0.87 100 

 สรุปภาพรวมความพึงพอใจ ของประชาชนต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว  มีผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 65.13 พึงพอ ใจมาก , ร้อยละ 17.50   
พึงพอใจปานกลาง  ,ร้อยละ  15.00 พึงพอ ใจ มากที่สุด  , ร้อยละ 1.50 พึงพอใจน้อย  และร้อยละ 0.87    
พึงพอใจน้อยท่ีสุด ตามล าดับ 

จากตารางยุทธศาสตร์ที่ 1   พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบล
บ้านเป็ด  ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว อยู่ในระดับ  มากถึงมากที่สุด  คือ เทศบาล
ต าบลบ้านเป็ดมีการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ท างานในช่วงปิดภาคเรียน  คิดเป็นร้อยละ 80.50  และประเด็นที่
ประชาชนพึงพอใจ  น้อยท่ีสุด  คือ เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมหรือประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวในเขตต าบลบ้านเป็ดคิดเป็นร้อยละ 1.25 
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รายงานการติดตามแล ะ ป ระ เมินผลแ ผนพัฒ นาเทศบาล  2561 
(รอบที่ 1 ต.ค.60 – ม ี.ค.61) 

เทศบาล ต าบลบ ้านเป ็ด 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 

ล าดับ
ที่ 

ด้าน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

รวม 

1 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมีการดูแล
สุขภาพอนามัยประชาชนท่ัวไปรวมไป
ถึงการแจกเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ    
ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสอย่างสม่ าเสมอ 

จ านวน 37 193 157 9 4 400 

ร้อยละ 9.25 48.25 39.25 2.25 1.00 100.00 

2 
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมีการรณรงค์
การป้องกันยาเสพติดให้กับประชาชน
และเยาวชนในชุมชน 

จ านวน 17 247 105 27 4 400 

ร้อยละ 4.25 61.75 26.25 6.75 1.00 100.00 

3 
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมีการรณรงค์
ร่วมแก้ไขปัญหาและป้องกันโรค เช่น 
ไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ 

จ านวน 44 245 95 12 4 400 

ร้อยละ 11.00 61.25 23.75 3.00 1.00 100.00 

4 
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดจัดให้มีการ
จัดเก็บขยะอย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ 

จ านวน 36 243 97 4 20 400 

ร้อยละ 9.00 60.75 24.25 1.00 5.00 100.00 

5 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ดจัดให้มี
อาสาสมัครรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใน
พื้นที่เพียงพอ 

จ านวน 26 239 115 18 2 400 

ร้อยละ 6.50 59.75 28.75 4.50 0.50 100.00 

ภาพรวม 8.00 58.35 28.45 3.50 1.70 100.00 

 สรุปภาพรวมความพึงพอใจ ของประชาชนต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนา คนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ  มีผู้ตอบแบบสอบถาม  ร้อยละ 58.35 พึงพอใจมาก ,ร้อยละ 28.45 พึงพอใจปานกลาง
,ร้อยละ  8.00  พึงพอใจมากที่สุด  ,ร้อยละ 3.50 พึงพอ ใจน้อย และร้อยละ 1 .70 พึงพอใจน้อยท่ีสุด  
ตามล าดับ 
  จากยุทธศาสตร์ที่ 2 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบล
บ้านเป็ด ในการพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ  อยู่ในระดับ มากถึงมากที่สุด   คือ เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
การรณรงค์ร่วมแก้ไขปัญหาและป้องกันโรค เช่น ไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ  คิดเป็นร้อยละ 72.25   
และประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจน้อยท่ีสุด  คือ เทศบาลต าบลบ้านเป็ดจัดให้มีการจัดเก็บขยะอย่างทั่วถึงและ
สม่ าเสมอ คิดเป็นร้อยละ 5.00 
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รายงานการติดตามแล ะ ป ระ เมินผลแ ผนพัฒ นาเทศบาล  2561 
(รอบที่ 1 ต.ค.60 – ม ี.ค.61) 

เทศบาล ต าบลบ ้านเป ็ด 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
 

ล าดับ
ที่ 

ด้าน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม 

1 
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมีการก่อสร้าง/
ซ่อมแซมถนน เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกมากขึ้น 

จ านวน 32 251 100 16 1 400 

ร้อยละ 8.00 62.75 25.00 4.00 0.25 100.00 

2 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมีการขยาย
เขต/ปรับปรุง ระบบไฟฟ้า,เขตประปา 
ภายในเขตต าบลบ้านเป็ด เป็นไปอย่าง
ทั่วถึงและครอบคลุม 

จ านวน 39 274 74 10 3 400 

ร้อยละ 9.75 68.50 18.50 2.50 0.75 100.00 

3 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมีการก่อสร้าง/
บ ารุงรักษาซ่อมแซมท่อระบายน้ า 
ไม่ให้เกิดการอุดตันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมหรือน้ าเน่าเสีย 

จ านวน 31 177 167 23 2 400 

ร้อยละ 7.75 44.25 41.75 5.75 0.50 100.00 

4 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมีการแก้ปัญหา
อย่างรวดเร็วและทั่วถึงเมื่อมีปัญหา 
เช่น ถนนช ารุดเสียหาย, ปัญหา 
น้ าท่วม 

จ านวน 25 226 129 15 5 400 

ร้อยละ 6.25 56.50 32.25 3.75 1.25 100.00 

ภาพรวม 7.94 58.00 29.37 4.00 0.69 100.00 
   

  สรุปภาพรวมความพึงพอใจ ของประชาชนต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนา เมือง
และชุมชนน่าอยู่  มีผู้ตอบแบบสอบถาม  ร้อยละ 58.00 พึงพอใจมาก ,ร้อยละ 29.37  พึงพอใจปานกลาง , 
ร้อยละ 7.94 พึงพอใจ มากที่สุด  , ร้อย ละ 4.00 พึงพอใจ น้อย  และร้อยละ 0.69 พึงพอใจ น้อยท่ีสุด  
ตามล าดับ 
 จากยุทธศาสตร์ที่ 3  พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบล
บ้านเป็ด ในการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  อยู่ในระดับ มากถึงมากที่สุด คือ เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมีการ
ขยายเขต/ปรับปรุง ระบบไฟฟ้า,เขตประปา ภายในเขตต าบลบ้านเป็ด เป็นไปอย่างทั่วถึงและครอบคลุม  คิด
เป็นร้อยละ 78 .25  และประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจ น้อยท่ีสุด คือ เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมีการแก้ปัญหา
อย่างรวดเร็วและท่ัวถึงเม่ือมีปัญหา เช่น ถนนช ารุดเสียหาย,ปัญหาน้ าท่วมคิดเป็นร้อยละ 1.25 
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รายงานการติดตามแล ะ ป ระ เมินผลแ ผนพัฒ นาเทศบาล  2561 
(รอบที่ 1 ต.ค.60 – ม ี.ค.61) 

เทศบาล ต าบลบ ้านเป ็ด 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ล าดับ
ที่ 

ด้าน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด รวม 

1 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ดจัดให้มี  
สถานท่ี/เครื่องออกก าลังกาย/
อุปกรณ์กีฬาให้แก่ประชาชนและการ
มีส่วนร่วมของประชาชน เช่น  
งานกีฬาชุมชน 

จ านวน 41 295 58 5 1 400 

ร้อยละ 10.25 73.75 14.50 1.25 0.25 100.00 

2 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมีการ
สนับสนุนด้านการศึกษา เช่น การ
มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่
เรียนดีตลอดจนผู้ขาดโอกาสทาง
การศึกษา 

จ านวน 39 212 144 4 1 400 

ร้อยละ 9.75 53.00 36.00 1.00 0.25 100.00 

3 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมีกิจกรรม
ทางด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
เช่น การทอดเทียนเข้าพรรษา วัน
สงกรานต์ ฯลฯ 

จ านวน 49 259 89 2 1 400 

ร้อยละ 12.25 64.75 22.25 0.50 0.25 100.00 

4 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมีการจัด
กิจกรรมให้ประชาชนมี ส่วนร่วม เช่น 
การร่วมทอดเทียนเข้าพรรษา , 
การรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ ฯลฯ 

จ านวน 54 268 74 - 4 400 

ร้อยละ 13.50 67.00 18.50 - 1.00 100.00 

ภาพรวม 11.44 64.62 22.81 0.69 0.44 100.00 

  สรุปภาพรวมความพึงพอใจ ของประชาชนต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนา ด้าน
การศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีผู้ตอบ
แบบสอบถาม ร้อยละ 64.62 พึงพอใจมาก ,ร้อยละ 22.81 พึงพอใจปานกลาง , ร้อยละ 11.44  พึงพอใจ
มากที่สุด , ร้อยละ 0.69 พึงพอใจน้อย, และ ร้อยละ 0.44 พึงพอใจน้อยท่ีสุด  ตามล าดับ 
 จากยุทธศาสตร์ที่ 4 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบล
บ้านเป็ด ในการพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คือ ประเด็นเทศบาลต าบลบ้านเป็ดจัดให้มีสถานที่/เครื่องออกก าลังกาย/
อุปกรณ์กีฬาให้แก่ประชาชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น งานกีฬาชุมชนคิดเป็นร้อยละ 84.00 และ
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รายงานการติดตามแล ะ ป ระ เมินผลแ ผนพัฒ นาเทศบาล  2561 
(รอบที่ 1 ต.ค.60 – ม ี.ค.61) 

เทศบาล ต าบลบ ้านเป ็ด 

ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจน้อยท่ีสุด  คือ เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมีการจัดกิจกรรมให้ประชาชนมี ส่วนร่วม 
เช่น การร่วมทอดเทียนเข้าพรรษา ,การรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ ฯลฯ คิดเป็นร้อยละ 1.00 
 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาระบบการบริการจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริการจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ล าดับ
ที่ 

ด้าน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

รวม 

1 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมีการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลอย่างสม่ าเสมอ เช่น การลง
ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเวปไซต์ ,  
เฟซบุ๊ก ,วารสารข่าวสารประจ าเดือน 

จ านวน 20 257 112 9 2 400 

ร้อยละ 5.00 64.25 28.00 2.25 0.50 100.00 

2 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ดจัดให้มี
เครื่องมือ/เครื่องใช้ ส าหรับการแก้ไข
ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี เช่น 
รถดับเพลิง, รถกระเช้า เป็นต้น 

จ านวน 33 253 109 5 - 400 

ร้อยละ 8.25 63.25 27.25 1.25 - 100.00 

ภาพรวม 6.62 63.75 27.63 1.75 0.25 100.00 
 

  สรุปภาพรวมความพึงพอใจ ของประชาชนต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาระบบ
การบริการจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  มีผู้ตอบแบบสอบถาม  ร้อยละ 63.75 พึงพอใจ มาก  ,ร้อยละ 
27.63 พึงพอใจปานกลาง  ,ร้อยละ 6.62 พึงพอใจ มากที่สุด  , ร้อยละ 1.75 พึงพอใจ น้อย และร้อยละ 
0.25 พึงพอใจน้อยท่ีสุด ตามล าดับ 
 จากยุทธศาสตร์ที่ 5  พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบล
บ้านเป็ด  ในการพัฒนาระบบการบริการจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับ  มากถึงมากที่สุด  คือ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดจัดให้มีเครื่องมือ/เครื่องใช้ ส าหรับการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี เช่น รถดับเพลิง, รถกระเช้า เป็นต้น  คิดเป็นร้อยละ 71. 50 และประเด็นที่ประชาชน พึง
พอใจ น้อยท่ีสุด  คือ เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลอย่างสม่ าเสมอ 
เช่น การลงข้อมูลข่าวสารผ่านทางเวปไซต์ , เฟซบุ๊ก ,วารสารข่าวสารประจ าเดือนคิด เป็นร้อยละ 0.50 
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รายงานการติดตามแล ะ ป ระ เมินผลแ ผนพัฒ นาเทศบาล  2561 
(รอบที่ 1 ต.ค.60 – ม ี.ค.61) 

เทศบาล ต าบลบ ้านเป ็ด 

-  ข้อเสนอแนะ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ) ได้ให้ข้อเสนอแนะไปยังผู้บริหาร
และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนฯ เพื่อน าไปใช้เป็น
แนวทางในการแก้ไข หรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการ และใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
สามปีในครั้งต่อไป ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ ตาม มติที่ประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมื่อวันที่  26  เมษายน  2561 ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  1. ต้องการให้เทศบาลต าบลบ้านเป็ด น าข้อด้อยจากประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุดจากการ
ทอดแบบสอบถามมาปรับปรุง เพ่ือจะได้แก้ไขกิจกรรม/โครงการให้ดียิ่งขึ้น 
  1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้าและการท่องเที่ยว ประเด็นที่ต้อง
ปรับปรุง คือ เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมหรือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเขตต าบล   
บ้านเป็ด  
  1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ ประเด็นที่ต้องปรับปรุง คือ 
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดจัดให้มีการจัดเก็บขยะอย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ 
  1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ ประเด็นที่ต้องปรับปรุง คือ เทศบาล
ต าบลบ้านเป็ดมีการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและท่ัวถึงเม่ือมีปัญหา เช่น ถนนช ารุดเสียหาย,ปัญหาน้ าท่วม 
  1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเด็นที่ต้องปรับปรุง คือ เทศบาลต าบลบ้านเป็ดจัดให้มีสถานที่/  
เครื่องออกก าลังกาย/อุปกรณ์กีฬาให้แก่ประชาชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น งานกีฬาชุมชนมี  
  1.5  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ประเด็นที่
ต้องปรับปรุง คือ เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลอย่างสม่ าเสมอ เช่น 
การลงข้อมูลข่าวสารผ่านทางเวปไซต์, เฟซบุ๊ก , วารสารข่าวสารประจ าเดือน  

  2. ต้องการให้เทศบาลต าบลบ้านเป็ด มีการจัดประเพณีท่ีมีการสืบทอดกันมา เช่น การแห่เทียน
เข้าพรรษา เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งอาจมีการจัดที่วัดใดวัดหนึ่งในเขตต าบลบ้านเป็ด 
และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม 
 3. ต้องการให้เทศบาลต าบลบ้านเป็ด จัดให้มีรถกู้ชีพเพ่ือให้การช่วยเหลือประชาชนในเขตพ้ืนที่       
ได้อย่างรวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

ภาคผนวก 

 



 

            แบบประเมินความพึงพอใจเทศบาลต าบลบ้านเป็ด   

 

1 
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

-------------------------------------------------------------------- 

ค าชี้แจง โปรดให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน โดยการท าเครื่องหมาย ลงใน    
ท่ีตรงกับความจริง 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน (หมู่ท่ี..............)  

1.เพศ   ชาย   หญิง 

2.อาย ุ   18-30 ปี   31-40 ปี 

    41-50 ปี   51-60 ปี   มากกว่า 60 ปี 

3.อาชีพ  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  เอกชน   ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 

   รับจ้างทั่วไป   นักเรียน/นักศึกษา  เกษตรกรรม  

 อื่นๆ............................................(โปรดระบุ) 

4.ระดับการศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา/ปวช.  อนุปริญญา/ปวส. 

       ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี  อื่นๆ...................................(โปรดระบุ) 
 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดในภาพรวม  

ค าถามประเมินความพึงพอใจของท่านต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดในภาพรวม   
อยู่ในระดับใด 

กิจกรรม 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
 

มาก 
  

ปานกลาง 

 
น้อย 
 

น้อยที่สุด 
 

1. เทศบาลต าบลบ้านเป็ด เปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 

     

2. เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมีการ ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้ข้อมูล หรือผลการด าเนินงาน ของ
โครงการ/กิจกรรม 

     

3. เทศบาลต าบลบ้านเป็ด เปิดโอกาสให้กับประชาชน
แสดงความคิดเห็นในการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม ผ่านทางเว็ปไซต์ ,กล่องแสดงความคิดเห็น 
,การประชุมชุมชนประจ าเดือน,เฟซบุ๊ก ฯลฯ 

     

4. เทศบาลต าบลบ้านเป็ดน าผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

     

5.ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 
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ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความพึงพอใจท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้าและการท่องเท่ียว  

ประเด็นค าถามวัดความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า
และการท่องเที่ยว 

มากที่สุด 
 

มาก 
  

ปาน
กลาง 
 

น้อย 
 

น้อยที่สุด 
 

1. เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมีการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ท างาน
ในช่วงปิดภาคเรียน 

     

2. เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมหรือ
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวในเขตต าบลบ้านเป็ด 

     

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

 

ประเด็นค าถามวัดความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

มากที่สุด 
 

มาก 
  

ปาน
กลาง 
 

น้อย 
 

น้อยที่สุด 
 

1. เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมีการดูแลสุขภาพอนามัยประชาชน
ท่ัวไปรวมไปถึงการแจกเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
โรคเอดส์และผู้ด้อยโอกาสอย่างสม่ าเสมอ 

     

2. เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมีการรณรงค์การป้องกันยาเสพติด
ให้กับประชาชนและเยาวชนในชุมชน 

     

3. เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมีการรณรงค์ร่วมแก้ไขปัญหาและ
ป้องกันโรค เช่น ไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ 

     

4. เทศบาลต าบลบ้านเป็ดจัดให้มีการจัดเก็บขยะอย่างทั่วถึง
และสม่ าเสมอ 

     

5. เทศบาลต าบลบ้านเป็ดจัดให้มีอาสาสมัครรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ีเพียงพอ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
 

ประเด็นค าถามวัดความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู ่
มากที่สุด 
 

มาก 
  

ปาน
กลาง 
 

น้อย 
 

น้อยที่สุด 
 

1. เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมีการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน เพื่อให้
การสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น 

     

2. เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมีการขยายเขต/ปรับปรุง ระบบ
ไฟฟ้า,เขตประปา ภายในเขตต าบลบ้านเป็ด เป็นไปอย่างทั่วถึง
และครอบคลุม 

     

3. เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมีการก่อสร้าง/บ ารุงรักษาซ่อมแซม
ท่อระบายน้ า ไม่ให้เกิดการอุดตันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมหรือ
น้ าเน่าเสีย 

     

4. เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมีการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วและ
ท่ัวถึงเมื่อมีปัญหา เช่น ถนนช ารุดเสียหาย, ปัญหาน้ าท่วม 

     

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ประเด็นค าถามวัดความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา 
นันทนาการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีฯ 

มากที่สุด 
 

มาก 
  

ปานกลาง 

 
น้อย 
 

น้อยที่สุด 
 

1. เทศบาลต าบลบ้านเป็ดจัดให้มีสถานท่ี/เครื่องออกก าลัง
กาย/อุปกรณ์กีฬาให้แก่ประชาชนและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น งานกีฬาชุมชน 

     

2. เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมีการสนับสนุนด้านการศึกษา เช่น 
การมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนท่ีเรียนดีตลอดจนผู้ขาด
โอกาสทางการศึกษา 

     

3. เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมีกิจกรรมทางด้านศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม เช่น การทอดเทียนเข้าพรรษา วันสงกรานต์ ฯลฯ 

     

4. เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมีการจัดกิจกรรมให้ประชาชนมี 
ส่วนร่วม เช่น การร่วมทอดเทียนเข้าพรรษา การรดน้ าด าหัว 
ผู้สูงอาย ุฯลฯ 

     

 

 

 



 

            แบบประเมินความพึงพอใจเทศบาลต าบลบ้านเป็ด   

 

4 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริการจัดการท่ีดีตามหลักธรรม าภิบาล 
 

ประเด็นค าถามวัดความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริการจัดการ
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

มากที่สุด 

 

มาก 

  

ปานกลาง 

 
น้อย 

 

ไม่พอใจ 

 
1. เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาลอย่างสม่ าเสมอ เช่น การลงข้อมูลข่าวสารผ่าน
ทางเวปไซต์ , เฟซบุ๊ก ,วารสารข่าวสารประจ าเดือน 

     

2. เทศบาลต าบลบ้านเป็ดจัดให้มีเคร่ืองมือ/เครื่องใช้  
ส าหรับการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี เช่น รถดับเพลิง, รถกระเช้า เป็นต้น  

     

 

 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
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.....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  

 
 

  เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 

 


