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ส ่ว น ท ี่ 1 ส ภ า พ ท ั่ว ไ ป แ ล ะ ข ้อ ม ูล พ ื้น ฐ า น 

ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
1.1 ที่ตั้งและอาณาเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด เดิมคือ องค์การบริหารส่วนต าบล บ้านเป็ด ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล

บ้านเป็ด เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน  2547 ตั้งอยู่เลขที่ 555 หมู่ที่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง  ต าบลบ้านเป็ด อ าเภอ

เมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น โดยก าหนดเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด ไว้ดังนี้ 

  หลักเขตที่  1  ตั้งอยู่ตรงบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  12  (สายขอนแก่น-ชุมแพ) 

ฟากใต้ ตรงกิโลเมตรที่ 10.110  บริเวณพิกัด TD 603198 

  ด้านเหนือ 
 จากหลักเขตท่ี 1 เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลบ้านเป็ดกับต าบล   
แดงใหญ่ อ าเภอเมืองขอนแก่นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตท่ี 2 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณจุดบรรจบ
ระหว่างแบ่งเส้นเขตต าบลศิลา ต าบลบ้านเป็ด อ าเภอเมืองขอนแก่นและเทศบาลนครขอนแก่น บริเวณ
พิกัด TD 657206 รวมระยะประมาณ 8,000 เมตร 
 ด้านตะวันออก 
 จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลบ้านเป็ด อ าเภอเมือง
ขอนแก่นกับเทศบาลนครขอนแก่น ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12(สาย
ขอนแก่น - ชุมแพ ) ตรงกิโลเมตรที่ 3.613 ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนเหล่านาดี ฟากใต้ (ตรงจุด
ที่ตั้งหลักเขตท่ี 15 ของเทศบาลนครขอนแก่น) บริเวณพิกัด TD 662153 รวมระยะประมาณ 6,000 เมตร 
 ด้านใต้ 
 จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นเลียบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2131(ถนนเหล่านาดี ) ฟากใต้
ไปทางทิศตะวันตก (ตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลบ้านเป็ดและต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น )
ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมห้วยนาบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13 ต าบลบ้านเป็ด บริเวณพิกัด TD 
609151 รวมระยะประมาณ 5,000 เมตร 
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 ด้านตะวันตก 
 จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นเลียบตามแนวล าห้วยนา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบล   
บ้านทุ่ม กับต าบลบ้านเป็ด ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับหลักเขตที่ 1 รวมระยะประมาณ 
6,000 เมตร 

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศ ของเทศบาลต าบลบ้านเป็ด โดยทั่วไปเป็น พ้ืนที่ราบสูงมีพื้นท่ีสูงทางด้าน     
ทิศเหนือบริเวณพ้ืนที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นลาดเทไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นบริเวณท่ีลุ่มมี
แหล่งแม่น้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ส าคัญคือบึงหนองโคตร, บึงกีและแก่งน้ าต้อนซึ่งอยู่ตอนล่างสุดพื้นที่    
สูงกว่าระดับน้ าทะเลปานกลางโดยเฉลี่ย 153-203 เมตร 

 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 ภูมิอากาศ  

1. อุณหภูมิเฉลี่ย   
- อุณหภูมิสูงสุด   32.8  องศาเซลเซียส 
- อุณหภูมิต่ าสุด 22.3 องศาเซลเซียส 

 2. ทิศทางลมในแต่ละฤดู  สามารถแบ่งได้เป็น 3 ฤดู  คือ 
 ฤดูร้อน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงว่างของ
ฤดูมรสุมจะมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ท้าให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไปมีอากาศร้อน     
อบอ้าวโดยทั่วไปโดยเฉพาะเดือนเมษายนจะเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวที่สุดของปี 
 ฤ ดูฝนเริ่มประมาณกลาง เดือนพฤษภาคม ถึง กลางเดือนตุลาคมช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดเอาความชื้นจากทะเลและมหาสมุทรมาปกคลุมประเทศไทย โดยมีร่องความกดอากาศต่ าที่พาดอยู่
บริเวณภาคใต้ของประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทยท าให้อากาศเริ่มชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป 
โดยเฉพาะเดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกหนาแน่นมากที่สุดในรอบปี 
 ฤดูหนาวเริ่ม ประมาณกลาง เดือนตุลาคม ถึง ประมาณ เดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่มรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยและบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่มีคุณสมบัติ
เย็นจะแผ่ลงปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงดังกล่าว ท้าให้อากาศโดยทั่วไป ของเทศบาลจะหนาวเย็น
และแห้ง โดยมีอากาศหนาวจัดในบางวัน 
ที่มา: เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา 
 1.4 ลักษณะของดิน 
 ลักษณะสภาพดินส่วนใหญ่ของต าบล บ้านเป็ด เป็นดินร่วนปนทราย การใช้ที่ดินส่วนใหญ่     
ใช้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและใช้เป็นที่อยู่อาศัยพื้นที่ซึ่งตัดถนนสายหลักใช้ในการประกอบพาณิชยกรรม 
ที่มา : เว็บไซต์สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่น 
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
   2.1 เขตการปกครอง 
เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  แบ่งการปกครองออกเป็น 2 เขต  จ านวน  23 หมู่บ้าน ดังนี้ 
 เขต 1 ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านเป็ด, หมู่ที่ 2บ้านเป็ด, หมู่ที่ 3บ้านเป็ด 
หมู่ที่ 4บ้านโคกฟันโปง , หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข , หมู่ที่ 13บ้านพรสวรรค์, หมู่ที่ 16 บ้านแก่นพะยอม,     
หมู่ที่ 17บ้านเดชา,หมู่ที่ 18บ้านเป็ด, หมู่ที ่21บ้านโคกฟันโปง และหมู่ที ่22 บ้านแก่นทอง ต าบลบ้านเป็ด  
  เขต 2 ประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง, หมู่ที่ 6 บ้านค าไฮ,หมู่ที่ 7 บ้านกอก
หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด, หมู่ ที่9บ้านหนองขาม , หมู่ที่10บ้านค าไฮ, หมู่ที่ 12บ้านกอกน้อย, หมู่ที่14      
บ้านหัวทุ่งนคร,หมู่ที่ 15บ้านหนองขาม,หมู่ที่ 19บ้านกังวาน,หมู่ที่20บ้านสุภัทราและหมู่ที่23 บ้านไทรทอง 
ต าบลบ้านเป็ด 
                พ้ืนทีมี่ท้ังหมด จ านวน   45  ตารางกิโลเมตร  
อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ   ประมาณ  446  กิโลเมตร 
                ห่างจากทีว่่าการอ าเภอเมืองขอนแก่น ประมาณ   12  กิโลเมตร 
                ห่างจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่น   ประมาณ   11  กิโลเมตร 
 2.2 การเลือกตั้ง 
 การเลือกตั้งของเทศบาลต าบลบ้านเป็ด  
แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต คือ 
เขตเลือกตั้งที่ 1จ านวน 11 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1,2,3,4,11,13,16,17,18,21 และ หมู่ที่ 22 
เขตเลือกตั้งที่ 2จ านวน 12 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 5,6,7,8,9,10,12,14,15,19,20 และ หมู่ที่ 23 
 
3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับ จ านวนประชากร 

หมู่ที่ จ านวนครัวเรือน 

(หลัง) 

จ านวนประชากร รวมทั้งหมด 

( คน ) ชาย หญิง 

1 411 561 568 1,129 

2 1,024 1,068 1,440 2,508 

3 326 422 454 876 

4 721 853 868 1,721 

5 779 529 602 1,131 

6 815 758 894 1,652 

7 1,995 1,479 1,818 3,297 



4 
 

 
 

เ ท ศ บ า ล ต  า บ ล บ ้า น เ ป ็ด 
BanpedSubdistrict  Municipality 
 

แ ผ น พ ัฒ น า ท ้อ ง ถ ิ่น พ.ศ. 2561-2565 
ส ่ว น ท ี่ 1 ส ภ า พ ท ั่ว ไ ป แ ล ะ ข ้อ ม ูล พ ื้น ฐ า น 

หมู่ที่ จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร รวมทั้งหมด 

(หลัง) ชาย หญิง (คน) 

8 3,432 2,556 2,769 5,325 

9 832 780 818 1,598 

10 525 418 456 874 

11 963 759 868 1,627 

12 1,204 850 918 1,768 

13 442 293 311 604 

14 1,380 1,123 1,272 2,395 

15 1,295 1,061 1,193     2,254 

16 1,006 865 1,055 1,920 

17 1,015 632 756 1,388 

18 296 466 489 955 

19 1,167 768 845 1,613 

20 1,097 707 815 1,522 

21 1,762 1,497 1,751 3,248 

22 1,352 1,252 1,480 2,732 

23 1,168 714 742 1,456 

รวม 25,007 20,411 23,182 43,593 

ที่มา : ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านเป็ด ประจ าเดือนมีนาคม  2562 
  

 มีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 25,007 ครัวเรือนมีประชากรทั้งสิ้น 43,593 คน 

 มีความหนาแน่นเฉลี่ย  926คน/ตารางกิโลเมตร 

 ประชากรมีรายได้เฉลี่ย  120,435 บาท/ปี 
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   3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

กลุ่มอายุ 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
น้อยกว่า 1 ปี 232 205 437 

1 – 10 ปี 2,693 2,363 5,056 
11 – 20 ปี 2,495 2,555 5,050 
21 – 30 ปี 3,095 3,594 6,689 
31 – 40 ปี 3,456 4,163 7,619 
41 – 50 ปี 3,342 4,122 7,464 
51 – 60 ปี 2,840 3,599 6,439 
61 – 70 ปี 1,394 1,689 3,083 
71 – 80 ปี 554 663 1,217 
81 – 90 ปี 136 233 369 
91 – 100 ปี 12 20 32 

มากกว่า 100 ปี 1 3 4 
ที่มา : ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านเป็ด ประจ าเดือนพฤษภาคม  2562 

 

4. สภาพทางสังคม 

 4.1 การศึกษา  

1) การศึกษา มีสถานศึกษาในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลบ้านเป็ด ดังนี้ 

ในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

 

 

ล าดับ 

 

ชื่อสถานศึกษา 

 

พื้นที(่ไร่) 

 

ที่ตั้ง 

 

เปิดสอน

ระดับ 

 
จ านวน

(คร)ู 

จ านวน

นักเรียน 

(คน) 

จ านวน

ห้องเรียน

(ห้อง) 

 

หมายเลข

โทรศัพท์ 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

 294 ม.2 ปฐมวัย 3 85 2 082-8358815 

2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

โคกฟันโปง 

40 ตรว. ม.21 บ้าน

โคกฟันโปง 

ปฐมวัย 1 50 1 086-1108180 

3 โรงเรียนเทศบาล 

บ้านเป็ด 

 294 

ม.2 

 

อ.1 - ป.3 3 205 7 091-8695926 
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สถานศึกษานอกสังกัด 

 

ล าดับ 

 

ชื่อสถานศึกษา พื้นที(่ไร่) 

 

ที่ตั้ง 

เปิดสอน

ระดับ 

จ านวน

(คร)ู 
จ านวน

นักเรียน 

(คน) 

จ านวน

ห้องเรียน

(ห้อง) 

หมายเลข 

โทรศัพท์ 

1 โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่ง

ประชาบ ารุง 

24 ไร่ ม.23บ้าน

ไทรทอง 

ปฐมวัย- 

ป.6 

10 81 8 081-7684587 

2 โรงเรียนบ้านหนองขาม

ประชาบ ารุง 

3ไร่3งาน

23ตรว. 

ม.9บ้าน

หนองขาม 

ปฐมวัย- 

ป.6 

6 113 8 081-3928428 

3 โรงเรียนบ้านเป็ด 

(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) 

8 ไร่ ม.1 

บ้านเป็ด 

ปฐมวัย- 

ป.6 

11 194 8 094--3075500 

4 โรงเรียนบ้านกอก 4ไร่ 1งาน 

44ตรว. 

ม.7 

บ้านกอก 

ปฐมวัย– 

ป.6 

8 96 8 080-7431425 

5 โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง 14ไร่3งาน 

 44ตรว. 

ม.21บ้าน

โคกฟันโปง 

ปฐมวัย-ป.

6 

10 135 8 086-8522307 

6 โรงเรียนอนุบาลสุรัสวดี 4 ไร่ 116/1 

ม.20 

อ.1–ป.6 17 275 11 043-468311-2 

7 โรงเรียนอนุบาลกุลสิริ 4 ไร่ 528/25 ม.

22 

เนอสเซอร์-

ปฐมวัย 

7 101 6 043-344175-6 

8 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย 51 ไร่ 

3 งาน 

242 ม.2 ม.1-ม.6 17 157 6 043-423069 

 

9 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 

2 

17ไร่2งาน 

57ตรว. 

ม.7 

บ้านกอก 

ม.1-ม.6 25 324 12 043-325671-2 

10 วิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนนี 

45 ไร่ 354 ม.2 ปริญญาตรี 39 835 15 043-423210-1 

11 โรงเรียนการศึกษา 

คนตาบอดขอนแก่น 

12 ไร่ 214 

ม.10 

อนุบาล1-

ป.6 

12 108 16 043-242098/

239499ต่อ10อ 

12 วิทยาลัยเทคโนโลยี่ 

คุวานันท์ 

19 ไร่ 23 

ม.16 

ปวช.-ปวส. 14 353 20 043-423863 

13 โรงเรียนเพ็ญบุรี 8 ไร่ 2 งาน 

54 ตร.ว. 

 

186 

ม.21 

เตรียมนุบาล 

ถึงป.6 
19 200 8 043-423690 

095-6728357 

14 สถาบันพัฒนาฝีมือ

แรงงานภาค 6 ขอนแก่น 

37 ไร่ 151 ม.21 
บ้านโคก

ฟันโปง 

ฝึกอาชีพ 30 117 12 043-468231/ 
043-468234 



7 
 

 
 

เ ท ศ บ า ล ต  า บ ล บ ้า น เ ป ็ด 
BanpedSubdistrict  Municipality 
 

แ ผ น พ ัฒ น า ท ้อ ง ถ ิ่น พ.ศ. 2561-2565 
ส ่ว น ท ี่ 1 ส ภ า พ ท ั่ว ไ ป แ ล ะ ข ้อ ม ูล พ ื้น ฐ า น 

4.2 สาธารณสุข 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเป็ด จ านวน  1  แห่ง 

 ศูนย์แพทย์หัวทุ่ง เครือข่าย รพ.ขอนแก่น    จ านวน   1        แห่ง     

          ศูนยส์าธารณสุขมูลฐานชุมชน   จ านวน  23       แห่ง 

          ระบบการแพทยฉุ์กเฉิน (กู้ชีพ)                 จ านวน   1       แห่ง 

          ร้านขายยาแผนปจัจบุนั   จ านวน 29  แห่ง 

          คลินกิ     จ านวน 24  แห่ง 

          กลุม่สตร ี                       จ านวน 375      คน 

          กลุม่อสม.              จ านวน 398     คน 

                    กลุม่แกนน าการออกก าลังกาย                  จ านวน 230     คน 

4.3 อาชญากรรม 

  ต าบลบ้านเป็ดอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรบ้านเป็ด  ประกอบกับแต่ละหมู่บ้าน  มี

อาสาสมัครต ารวจบ้าน ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน คอยเป็นก าลังส าคัญในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสารให้กับ

ทางราชการทราบอยู่ตลอดเวลาท าให้ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่อยู่ในระดับน้อย 

ปี  2560 

     -   คดีอาญา     792  คด ี

- คดีอ่ืน ๆ     205  คด ี

- คดีจราจร      26  คด ี

ปี  2561 

     -    คดีอาญา     959  คด ี

-  คดีอ่ืน ๆ     350  คด ี

-  คดีจราจร     37  คด ี

ปี  2562 

     -   คดีอาญา      370  คด ี

- คดีอ่ืน  ๆ     107  คด ี

- คดีจราจร      10  คดี 
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4.4 ยาเสพติด 

  ต าบลบ้านเป็ด ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร รับจ้าง  รับราชการและอาชีพอ่ืนๆ แต่เนื่องจาก

พ้ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรบ้านเป็ด  คอยสอดส่องดูแลและหาเบาะแสผู้กระท าผิดอยู่เป็นประจ า 

ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน คอยเป็นก าลังส าคัญในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสารให้กับทางราชการท าให้ปัญหายา

เสพติดเบาบางลงตามล าดับ 

ปี  2560 

    -  ยาเสพติด   587  คด ี

ปี  2561 

- ยาเสพติด  609  คด ี

ปี 2562 

    -  ยาเสพติด    263  คดี 

 

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้ด าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ด้วยการมอบเบี้ยยังชีพตามนโยบายของรัฐบาล  คือ 

ผู้สูงอายุ  ให้ความช่วยเหลือด้วยการมอบเบี้ยยังชีพ จ านวน   3,576 คน  

        จ านวนเงินเบีย้ยงัชพี     2,317,200    บาท/เดือน  

ผู้พิการหรือทุพพลภาพ  ให้ความช่วยเหลือด้วยการมอบเบี้ยยังชีพจ านวน   603 คน 

             จ านวนเงินเบีย้ยงัชพี     482,400    บาท/เดือน 

ผู้ป่วยเอดส์  ให้ความช่วยเหลือด้วยการมอบเบี้ยยังชีพจ านวน   20 คน 

              จ านวนเงินเบีย้ยงัชพี      16,000    บาท/เดือน 

ที่มา:  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลบ้านเป็ด ณ  เดือนพฤษภาคม 2562 

 

 

  เทศบาลต าบลบ้านเป็ด รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

ประสานการรับบัตรผู้พิการอีกทั้งยังมีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน  และเริ่มด าเนินการจัดระบบการด าเนินงานดูแล

ระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ร่วมกับ 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย วิทยาลัยพยาบาล  โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบ้านเป็ด เทศบาลต าบลบ้านเป็ด และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุต าบลบ้านเป็ด  ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ติดตามผู้สูงอายุ ติดบ้านติดเตียง กลุ่มผู้สูงอายุติดสังคม  ซึ่งจะเน้นสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค 

จ านวนกลุ่ม  ดังนี้ 
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กลุ่มแกนน าผู้สูงอายุจ านวน115 คน 

กลุ่มแกนน าคนพิการ       จ านวน45คน 

กลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุ (อผส)   เขต 1 จ านวน 18  คน  เขต 2 จ านวน 26 คน 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 

 5.1 การคมนาคมขนส่ง  

  การคมนาคม/ขนส่ง ใช้เส้นทางบก โดยถนนสายมะลิวัลย์  ถนนศรีจันทร์ และถนนเลี่ยงเมือง เป็นเส้นทาง

หลักในการคมนาคมขนส่ง จราจร  มีผู้ใช้ยวดยานพาหนะทางบก คือ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในเส้นทางหลัก 

การจราจรคับค่ังในช่วงเร่งด่วน แต่สภาพการจราจรยังไม่ติดขัดมาก 

หมู่ที่ 6,10 ,บ้านโคกฟันโปงหมู่ที่ 4,21 และบ้านไทรทองหมู่ที่ 23 

ถนนในหมู่บ้าน จ านวน 403 สาย รวมระยะทาง 117,427.33 กิโลเมตร   

การคมนาคมทางอากาศโดยมีท่าอากาศยานขอนแก่น หรือ สนามบินขอนแก่น (  KhonKaen International Airport) 

ตั้งอยู่ที่ต าบลบ้านเป็ด อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
    

     5.2 การไฟฟ้า 

 เทศบาลต าบลบ้านเป็ดอยู่ในเขตบริการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นซึ่งผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ าของ

เขื่อนอุบลรัตน์และพลังงานความร้อนในเขตอ าเภอน้ าพองทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ 

- มีครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  จ านวน  22,728  ครัวเรือน 

- หน่วยงานเจ้าของไฟฟ้า  คือ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

- ไฟฟ้าสาธารณะ  จ านวน  89  จุด  ครอบคลุมถนน  6  สาย 

ไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด  

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย 

1.  โคมไฟโซเดียม 108 ต้น 

2. โคมไฟแสงจันทร์ 8 หลอด 

3. โคมไฟนีออน   40  วัตต์ 2,034 หลอด 

4. โคมไฟนีออน   20  วัตต์ - หลอด 

5. เสาไฟ  Highmast 3 ต้น 

ที่มา: กองช่าง เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
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5.3 การประปา 

         ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบา้นเป็ด  ใชน้้ าประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น  เป็น

ส่วนใหญ่ จากข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น  เมื่อเดือนมีนาคม   2559 

จ านวนผู้ใช้น้ าประปา ทั้งหมด     17,373 ราย 

ปริมาณหน่วยน้ าเฉลี่ยปัจจุบัน   298,314    ลบ.ม.   

ปริมาณครัวเรือน 23,545 ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ  73.79 

5.4 โทรศัพท์ 

 เทศบาลต าบล บ้านเป็ด  มีการสื่อสารที่ส าคัญ ได้แก่ ทางโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์เคลื่อนที่ และมี

เครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่AIS, DTAC, TRUEสัญญาณเสาโทรศัพท์

จ านวน 10  แห่ง 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

 - ไปรษณีย์ของเอกชนให้บริการในพ้ืนที่  จ านวน   6   แห่ง  

 - สถานีวิทยุ     จ านวน   1  แห่ง  

 - ผู้ให้บริการระบบ Internet   จ านวน  1 แห่ง  

 - ผู้ให้บริการขนส่งเอกชน   จ านวน  3 แห่ง 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร 
 เทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้มีการประกอบอาชีพทางเกษตร ดังนี้ 
 - มีประชากรท านาจ านวน 497 ครัวเรือน   จ านวน   3 ,449  ไร่ 
    - มีประชากรท าสวนผักจ านวน 12 ครัวเรือน  จ านวน    7 ไร่  
    - มีประชากรท าไร่ข้าวโพดจ านวน 1 ครัวเรือน  จ านวน    20  ไร่ 
 6.2 การประมง 
  เทศบาลต าบลบ้านเป็ดไม่มีการประกอบอาชีพประมงในเขตพ้ืนที่  
    6.3 การปศุสัตว์ 
ลักษณะการประกอบอาชีพท าการปศุสัตว์ในเขตพ้ืนที่ เช่น มีการเลี้ยง โค กระบือ หมู  ไก่ 
 

 6.4 การบริการ 
การให้บริการในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  จะเป็นลักษณะสถานบริการประเภท ที่พัก โรงแรม/ 
บ้านเช่า /หอพัก / อพาร์ทเม้นท/รีสอร์ทหรือสถานบริการน้ ามันเชื้อเพลิง/แก๊ส   ดังนี้  
 - โรงแรม/ที่พัก/บ้านเช่า /หอพัก / อพาร์ทเม้นท/รีสอร์ทหรือส    จ านวน   427  แห่ง 
 -ปั้มน้ ามัน/ปั้มแก๊ส/ร้านแก๊ส           จ านวน     21  แห่ง 
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 6.5 การท่องเที่ยว  
ในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด  มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในพื้นที่ ประกอบด้วย 

บึงกี่ จ านวน       1    แห่ง  

สวนสาธารณะบึงหนองโคตร                จ านวน      1    แห่ง 

บึงหนองหม่น  จ านวน      1    แห่ง 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 การนับถือศาสนา 
ประชาชนในพื้นท่ีนับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ 85 ของจ านวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล  มี  
                 - วัด                                   จ านวน  15   แห่ง 
                 - ส านักสงฆ์มหาจุฬาหนองดินด า จ านวน   1  แห่ง 
                 - ศูนย์ปฏิบัติธรรมเดชานุเบกษา จ านวน   1  แห่ง 
                 - โบสถ ์                                จ านวน   7  แห่ง 
 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี  

งานบุญมหาชาติประจ าปี ประมาณเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน 

งานประเพณีสงกรานต์  ประมาณเดือน เมษายน  

งานบุญบั้งไฟประจ าปี  ประมาณเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน  

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประมาณเดือน    กรกฎาคม  

งานบุญกฐิน                           ประมาณเดือน    ตุลาคม 

งานประเพณีลอยกระทง  ประมาณเดือน พฤศจิกายน 

งานบ้านเป็ดมินิมาราธอน  ประมาณเดือน    ธันวาคม 

 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  การท าเกลือสินเธาว์  การจักสาน  ทอผ้า ท าพานบายศรี ทอเสื่อ จักรสาน 
ประดิษฐ์ดอกไม้ ฯลฯ 
            ภาษาถ่ิน  ใช้ภาษาอิสาน 
 7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก  
โคมไฟจากผ้าไหม  รองเท้าหนัง  
 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ า  
  ข้อมูลแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
  1) บ่อบาดาลสาธารณะ ที่ใช้การได้ จ านวน 5 แห่งตั้งอยู่หมู่ที่ 8,9,13,15  
  2) น้ าประปาหมู่บ้าน ใช้การได้ครอบคลุมทุกครัวเรือน จ านวน 2 แห่งตั้งอยู่หมู่ที่ 14,18  
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เ ท ศ บ า ล ต  า บ ล บ ้า น เ ป ็ด 
BanpedSubdistrict  Municipality 
 

แ ผ น พ ัฒ น า ท ้อ ง ถ ิ่น พ.ศ. 2561-2565 
ส ่ว น ท ี่ 1 ส ภ า พ ท ั่ว ไ ป แ ล ะ ข ้อ ม ูล พ ื้น ฐ า น 

  ข้อมูลแหล่งน้ าทางการเกษตร (แหล่งน้ าขนาดเล็ก ความจุไม่เกิน 1 ล้านลูกบาศก์เมตร) 
  1) แก้มลิง ที่ใช้การได้ จ านวน 3 แห่งตั้งอยู่หมู่ที่ 13,15,23  
  2) อ่างเก็บน้ า ที่ใช้การได้ จ านวน 3 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11,14  
  3) ฝาย ที่ใช้การได้ จ านวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 13  
  4) สระน้ า ที่ใช้การได้ จ านวน 8 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1,4,8,13,17,18,21  
  5) บ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร จ านวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  
  6) แหล่งน้ าธรรมชาติ จ านวน 7 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5,7,10,1214,23  
 8.2 ป่าไม้  
  เนื่องจากเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลบ้านเป็ด โดยส่วนมากเป็นเขตชุมชนกึ่งเมืองซึ่งประกอบ    
ไปด้วย ที่อยู่อาศัย หมู่บ้านจัดสรร พ้ืนที่เชิงพาณิชย์ จึงไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ 
 8.3 ภูเขา  
  เทศบาลต าบลบ้านเป็ดไม่มีภูเขา 
 8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  บึงหนองโคตร  และบึงกี 
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เ ท ศ บ า ล ต  า บ ล บ ้า น เ ป ็ด 
BanpedSubdistrict  Municipality 
 

แ ผ น พ ัฒ น า ท ้อ ง ถ ิ่น พ.ศ. 2561-2565 
ส ่ว น ท ี่ 2 ย ุท ธ ศ า ส ต ร ์อ ง ค ์ก ร ป ก ค ร อ ง ส ่ว น ท ้อ ง ถ ิ่น 

ส่วนที่ 2  
          ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค                                                                                                                                              

           1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (พ.ศ.2560 - 2579)  
                ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์  และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์นั้น  จ าเป็น
จะต้องมีการวางแผน  และก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว  และก าหนดแนวทางการพัฒนา  ของทุก
ภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน  ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว    เพ่ือ
ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ  และสร้างความ
เข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน  และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชนเอกชน
ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้าง  และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุ  
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถ  ในการแข่งขัน  มี
รายได้สูง  อยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว   คนไทยมีความสุขอยู่ดีกินดี   สังคมมีความมั่นคงเสมอภาค  และเป็น
ธรรมซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ   20 ปี ต่อจากนี้ไปจะประกอบด้วย  6  
ยุทธศาสตร์   ได้แก่  
                1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
                   (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
                   (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง  ขจัด คอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม  
                   (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน  ตลอดจนการบริหาร  จัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  
                   (4) การพัฒนาระบบ  กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ  และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไข ปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่  
                   (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ  การรักษาความสงบ  
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  
                   (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
                   (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
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แ ผ น พ ัฒ น า ท ้อ ง ถ ิ่น พ.ศ. 2561-2565 
ส ่ว น ท ี่ 2 ย ุท ธ ศ า ส ต ร ์อ ง ค ์ก ร ป ก ค ร อ ง ส ่ว น ท ้อ ง ถ ิ่น 

               2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
                   (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
                   (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ  เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน  และ ส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
                  (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ  ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
                  (4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง  พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ  
                  (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านการขนส่ง  ความมั่นคงและพลังงาน  ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา  
                  (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก  สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ  นานา
ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ  
              3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
                  (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
                  (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
                  (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ 
                  (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
                  (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  
              4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
                  (1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม  
                  (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
                  (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
                  (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง ของชุมชน  
                  (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  
              5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
                  (1) จัดระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
                  (2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง  25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบ  การบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ  
                  (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
                  (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
                  (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ  
                  (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม  
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               6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
                  (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที ่เหมาะสม  
                  (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
                  (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
                  (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
                  (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
                  (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
                  (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
                  (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
                  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ  5 ป ี
(พ.ศ. 2560-2564)  ซึ่งแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  สู่การปฏิบัติอย่างเ ป็น
รูปธรรม ดังนั้น ทิศทาง การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานใน
การยกระดับประเทศไทย ให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  มีความม่ันคง  มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีกรอบวิสัยทัศน์และเปูาหมายอนาคตประเทศไทยในปี  2579 ซึ่งก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เป็นกรอบที่แผนพัฒนาฯ 12 มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเปูาหมายการพัฒนาที่
ก าหนดภายใต้ระยะเวลา 5 ปีต่อจากนี้ไป พิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้งจากภายนอก
และภายในประเทศที่บ่งชี้  ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ  และการสะท้อนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการ
ที่จะผลักดันขับเคลื่อน ให้การพัฒนาในด้านต่าง ๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา  5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติระยะ  
20 ป ีทั้งนี้โดยได้ค านึงถึงการต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาฯ  ฉบับต่อๆ ไป  ดังนั้น 
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่  12  จึงก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายรวมของการพัฒนา
ได ้  ดังนี้  
            1. วัตถุประสงค์  
                1.1  เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม  มีระเบียบวินัย  ค่านิยมท่ีดี 
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข  โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี  ครอบครัวอบอุ่น  ตลอดจนเป็นคนเก่ง  ที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  
                1.2  เพ่ือให้คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ  รวมทั้งชุมชนมีความ
เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได ้ 
                1.3  เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ  และมีความยั่งยืน  สร้างความเข้มแข็งของ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น  สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน  อาหาร และน้ า  
                1.4  เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  
                1.5  เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิง
บูรณาการของภาคีการพัฒนา  
                1.6  เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค  โดยการพัฒนาภาคและเมือง  เพ่ือรองรับการ
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่  
                1.7 เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง  (Connectivity) กับประเทศต่างๆ  ทั้งในระดับ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งให้ประเทศไทย  มีบทบาทและ
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สร้างสรรค์ในด้านการค้า  การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง  ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค  
ภูมิภาค และโลก  
            2. เป้าหมายรวม  
                  2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์  
                  2.2 ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง  
                  2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้  
                  2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า   
                  2.5 มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิม
ความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย  
                  2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน  
            3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
                  ยุทธศาสตร์ที่ 1  : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
                  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม 
                  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
                  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
                  ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง  และ
ยั่งยืน  
                  ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ    
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
                  ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
                  ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
                  ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
                  ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนกลุ่มพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  
                 แผนพัฒนาภาค   
                    เปูาหมายการพัฒนาภาค  เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง  
                     1. ภาคเหนือ    ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มูลค่าสูง 
                     2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  หลุดพ้นจากความยากจน สู่เปูาหมายการพ่ึงตนเอง  
                     3. ภาคกลาง    ฐานเศรษฐกิจชั้นน า 
                     4. ภาคใต้       ฐานการสร้างรายได้ท่ีหลากหลาย 
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            แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ. 2561-2564 

 

                 วิสัยทัศน์ 
                   “ ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เชื่อมโยงการบริการ การท่องเที่ยว และโลจิสติกศ์ 
สู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง”     
    

                  เป้าประสงค์รวม 
1. เพ่ิมผลิตภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักให้ได้มาตรฐาน 
2. เพ่ิมมูลค่าการค้า การบริการ และแปรรูปพืชเศรษฐกิจหลัก 
3. เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด  

 

ตัวช้ีวัดรวม 
1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด 
2. อัตราการขยายตัว รายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมข้ึน   

      

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
                   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการผลิต การเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
                   2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการค้า การบริการ และโลจิสติกส์ 
                   3. ยุทธศาสตร์การเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร          
                            กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น    
(พ.ศ. 2560 – 2564) 
 

       วิสัยทัศน์  (Vision) “ ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข็มแข็งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  และ 
เมืองหลักเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ” 
       พันธกิจ ( Mission ) 
  1. เสริมสร้างชุมชนให้เข็มแข็งและพัฒนาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน 
   2. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
  2. จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
  3. สร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนและสังคมให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผล  

 4. สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข็มแข็งและแข่งขันได้ โดยเชื่อมโยงการค้า  การลงทุน                      
               การบริการ และการท่องเที่ยว 

   5. พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ และระบบปูองกันและ 
                          บรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน 

     6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์มีความสมดุล 
         อย่างยั่งยืน 
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7. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมการ  
    ท่องเที่ยวของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่น  ประกอบด้วย 8  ยุทธศาสตร์
ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา  
                                            อย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การส่งเสริมสุขภาวะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน                           
                      เพ่ือการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 

 

  ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน 1.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  
ชุมชนเมืองและชนบทอย่างท่ัวถึง  และเป็นระบบ 
1.2  พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการปูองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
1.3  พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความ 
ปลอดภัยในเขตเมือง และชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
1.4  ส่งเสริม สนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
และอบายมุขอย่างเป็นระบบครบวงจร 
1.5  สร้างวินัยประชาชน และความร่วมมือในการดูแลความ 
เป็นระเบียบชุมชน การจราจรและการลดอุบัติเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

2.1 โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐาน 
และท่ัวถึง 
2.2 พัฒนาระบบการให้บริการขนส่งมวลชนให้ได้มาตรฐาน  
สะดวก สะอาดและปลอดภัย 
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แ ผ น พ ัฒ น า ท ้อ ง ถ ิ่น พ.ศ. 2561-2565 
ส ่ว น ท ี่ 2 ย ุท ธ ศ า ส ต ร ์อ ง ค ์ก ร ป ก ค ร อ ง ส ่ว น ท ้อ ง ถ ิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

2.3 พัฒนาจังหวัดเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  
และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาในด้านต่างๆอย่างสมดุล 
2.4 พัฒนาพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สวยงามเหมาะสม 
2.5 สนับสนุนชุมชน  หน่วยงาน  ผู้ประกอบการในการพัฒนา ระบบ
สุขาภิบาล และรักษาความสะอาดของครอบครัว ชุมชน(ถังดักไขมัน 
บึงประดิษฐ์ ตลาด ทางระบาย และการก าจัดของเสีย) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและ
ศักยภาพพลเมือง 

3.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานในระบบให้ได้
มาตรฐานและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
3.2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ส าหรับประชาชนทุกเพศวัยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
3.3 พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาขั้นพ้ืนฐานสู่ความเป็นเลิศ
และมุ่งสู่กีฬามืออาชีพและการกีฬา/นันทนาการเพ่ือออกก าลังกาย  
3.4 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ/ทักษะฝีมือท่ี
เหมาะสมตรงกับศักยภาพของประชาชน 
3.5 ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมหลัก  12 ประการ 

3.6 เพิ่มพ้ืนที่สร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชน กิจกรรมอาสา เพื่อการ
ใช้ทักษะชีวิตที่ดี เห็นคุณค่าตนเองและสังคม 
3.7 ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชนท้องถิ่น และ
ยกระดับทักษะประชาชนในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

4.1 บริหารจัดการ  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการและยั่งยืน 
4.2 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเพ่ิมพ้ืนที่ปุาชุมชนและปุาต้นน้ าล าธารให้เกิด
ความอุดมสมบูรณ์ 
4.3 พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ า แหล่งน้ าใต้ดิน และการบริหารจัดการน้ า
อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพโดยประชาชนมีส่วนร่วม 
4.4 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชนสิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 
4.5 การสร้างสังคมและพลเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4.6 ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก  โซล่าฟาร์ม 
4.6 พัฒนาต้นแบบกิจกรรม/สาธิตแนวทางการใช้พลังงานทางเลือก  
ใน อปท.ตามศักยภาพ 
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แ ผ น พ ัฒ น า ท ้อ ง ถ ิ่น พ.ศ. 2561-2565 
ส ่ว น ท ี่ 2 ย ุท ธ ศ า ส ต ร ์อ ง ค ์ก ร ป ก ค ร อ ง ส ่ว น ท ้อ ง ถ ิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาการเกษตรอย่าง
ยั่งยืน 

5.1 พัฒนาส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5.2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ภาคเกษตร 
5.3 ยกระดับคุณภาพการผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัย (Food Safety) 
และสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์เพ่ือภาวะสุขภาพ 
5.4 สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่
เหมาะสมและนวัตกรรมในพ้ืนที่ 
5.5 ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และต้นแบบเศรษฐกิจ 
พอเพียงที่สอดคล้องกับพื้นท่ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การเสริมสร้างสุขภาวะ 6.1 พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพ และเข้าถึงได้
อย่างทั่วถึง เท่าเทียมในระดับปฐมภูมิ 
6.2 พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพและเข้าถึงได้อย่าง  
ทั่วถึงเท่าเทียม 
6.3 สนับสนุนการฟื้นฟูการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก 
ตามความเหมาะสม และเชื่อมโยงกับการดูแลสุขภาพ 
6.4 สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน  
(อสม.) และพัฒนารูปแบบการบริการประชาชน 
6.5 เฝูาระวัง ปูองกันโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และการแพร่ระบาดใน
พ้ืนที่ และพัฒนาระบบการส่งต่อร่วมกับหน่วยบริการที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การเสริมสร้างทุนทาง
สังคม ให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อ
การแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

7.1 เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและ 
วัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน 
7.2 อนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7.3 พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและ 
สามารถแข่งขันได้ 
7.4 พัฒนา ส่งเสริม การพาณิชย์ การลงทุนและการท่องเที่ยว 
7.5 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพ           

ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาการบริหาร
ภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 

8.1 ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่ภาคประชาชน 
8.2 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน                
อย่าง ต่อเนื่อง 
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แ ผ น พ ัฒ น า ท ้อ ง ถ ิ่น พ.ศ. 2561-2565 
ส ่ว น ท ี่ 2 ย ุท ธ ศ า ส ต ร ์อ ง ค ์ก ร ป ก ค ร อ ง ส ่ว น ท ้อ ง ถ ิ่น 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาการบริหาร
ภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 

8.3 พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร ให้เพิ่มขึ้นและพร้อมรับ 
การเปลี่ยนแปลง 
8.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของภาค 
ประชาชน 
8.5 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใส ส่งเสริมให้  
ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบจากการพัฒนา                 
ในท้องถิ่น      

 

 ลักษณะโครงการประสานแผนเพื่อบูรณาการระหว่าง อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น 
  1.  โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม  
  2.  โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร  อุปโภค  บริโภค 
  3.  โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.  โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  5.  โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
  6.  โครงการส่งเสริมด้านการกีฬา 
  7.  โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  8.  โครงการพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
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แ ผ น พ ัฒ น า ท ้อ ง ถ ิ่น พ.ศ. 2561-2565 
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   แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.  2561 - 2564 
   แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 – 2564  เป็นแผนที่แสดงทิศทางหรือแนวทางการพัฒนาในอนาคต

เชิงนโยบายหรือยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและศักยภาพการพัฒนา
ในระดับพ้ืนที่โดยเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา หรือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
ร่วมกันระดมความคิดเห็น จนเป็นฉันทามติร่วมกันในการรวมพลังขับเคลื่อนเพ่ือให้การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น
สัมฤทธิ์ผลตามที่มุ่งหวังไว้ โดยก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่นในแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น  
พ.ศ. 2561-2564  ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่มุ่งหวังไว้โดยจังหวัดขอนแก่นได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ดังนี้ 

วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น 
     “ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศ 
อนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง” 

            พันธกิจจังหวัดขอนแก่น   (Mission)    

1. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ด้วยความผาสุก 
2. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน  

                     3. พัฒนาขีดความสามารถสินค้าและบริการ  เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้ตรง  
                         กับความตอ้งการของตลาด 
                     4. พัฒนาศักยภาพจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  

 เป้าประสงค์รวม 
1. อัตราการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น  
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคม 
3. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ

บริหารจัดการอย่างยั่งยืน 
4. เพ่ิมมูลค่าการค้า การลงทุน และการบริการจากการเชื่อมโยงในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค

ลุ่มน้ าโขง  
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย  6  ประเด็นยุทธศาสตร์   ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที่  1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน  
  ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่  3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา  
                                          อยา่งยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่  4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ยุทธศาสตร์ที่  5 การเพิ่มศักยภาพของ จังหวัดเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุ 
                                          ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
  ยุทธศาสตร์ที่  6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
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แ ผ น พ ัฒ น า ท ้อ ง ถ ิ่น พ.ศ. 2561-2565 
ส ่ว น ท ี่ 2 ย ุท ธ ศ า ส ต ร ์อ ง ค ์ก ร ป ก ค ร อ ง ส ่ว น ท ้อ ง ถ ิ่น 

ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน    ประกอบด้วย 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มี
ความม่ันคง และมีความสามารถทางการ
แข่งขัน 

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ภาคเกษตร 
ภาคบริการ และการท่องเที่ยว 

แผนงาน 
1.แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าภาคการเกษตร 
2.แผนงานเพิ่มศักยภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าด้านปศุสัตว์ 
3.แผนงานเพิ่มศักยภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าด้านการประมง 

กลยุทธ์ที่ 2 
เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของ OTOP และSMEs 

แผนงาน 
1.แผนงานเสริมสร้างศักยภาพของ OTOP และSMEs 
 กลยุทธ์ที่ 3  
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และอุตสาหกรรมสีเขียว 

แผนงาน 
1.แผนงานส่งเสริมธุรกิจ และอุตสาหกรรมสีเขียว 

กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

แผนงาน 
1.แผนงานพัฒนาคุณภาพการบริการ 
2.แผนงานส่งเสริมคุณภาพ เฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรค 

กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาพ้ืนฐานและขยายโอกาส 

แผนงาน 
1.แผนงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
2.แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง 

กลยุทธ์ที่ 3 
สร้างความม่ันคงของชีวิตและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 

แผนงาน 
1.แผนงานสร้างสังคมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ประชาชน 
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แ ผ น พ ัฒ น า ท ้อ ง ถ ิ่น พ.ศ. 2561-2565 
ส ่ว น ท ี่ 2 ย ุท ธ ศ า ส ต ร ์อ ง ค ์ก ร ป ก ค ร อ ง ส ่ว น ท ้อ ง ถ ิ่น 

แผนงาน 

2.แผนงานสร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 3.แผนงานพัฒนาอาชีพและรายได้ของประชาชน 

กลยุทธ์ที่ 4 
อนุรักษ์ สร้างสรรค์ สืบสานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

แผนงาน 
1.แผนงานอนุรักษ์ สืบสานและพัฒนาองค์ความรู้ด้านศาสนา  
ศิลปะและวัฒนธรรม 
2.แผนงานสร้างคุณค่า และมูลค่าเพ่ิมจากมรดกทางวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูรักษาทรัพยากรปุาไม้ และสัตว์ปุาอย่างมีส่วนร่วม 
และมีการใช้ประโยชน์จากปุาอย่างยั่งยืน 

แผนงาน 
1.แผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา 

กลยุทธ์ที่ 2 
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรดินแบบมีส่วนร่วม 

แผนงาน 
1.แผนงานปรับปรุงและบ ารุงดินแบบมีส่วนร่วม 

กลยุทธ์ที่ 3 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และรักษาทรัพยากรน้ าโดยการบริหารจัดการ 
แบบมีส่วนร่วม 

แผนงาน 
1.แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าต้นทุนและเพ่ิมพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
2.แผนงานอนุรักษ์ รักษา และฟ้ืนฟูแหล่งน้ าให้มีคุณภาพ 
สร้างสังคม และเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แผนงาน 
1.แผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมท่ีมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคง
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

สร้างความปรองดองสมานฉันท์ และส่งเสริมประชาธิปไตย 
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แ ผ น พ ัฒ น า ท ้อ ง ถ ิ่น พ.ศ. 2561-2565 
ส ่ว น ท ี่ 2 ย ุท ธ ศ า ส ต ร ์อ ง ค ์ก ร ป ก ค ร อ ง ส ่ว น ท ้อ ง ถ ิ่น 

 แผนงาน 
1.แผนงานส่งเสริมประชาธิปไตย และด ารงรักษาสถาบันหลักของ
ชาติ 

แผนงาน 

2.แผนงานบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนด้านระบบ 
งานยุติธรรม 

 กลยุทธ์ที่ 2 

รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน 
แผนงาน 

1.แผนงานปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม 
2.แผนงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและความพร้อมเผชิญปัญหาความ
มั่นคง 
3.แผนงานเสริมสร้างพลังมวลชนและแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 

กลยุทธ์ที่ 3 
ปูองกันปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 

แผนงาน 
1.แผนงานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 

กลยุทธ์ที่ 4 
ปูองกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน 

แผนงาน 
1.แผนงานปรับปรุงเส้นทางหลวงแผ่นดินสายรอง 
2.แผนงานขับขี่ปลอดภัย 
3.แผนงานลดอุบัติภัยช่วงเทศกาลส าคัญ 
                              กลยุทธ์ที่ 5 
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการจากภัยธรรมชาติ 
                                แผนงาน 
1.แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการเตือนภัย และเฝูาระวัง  
2.แผนงานการปูองกันและบรรเทาปัญหาน้ าท่วมและภัยแล้ง 
3.แผนงานด้านการฟ้ืนฟู บูรณะและเยียวยาเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
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กลยุทธ์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของเมือง
เพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้้าโขงและอาเซียน 
 

เพ่ิมศักยภาพโครงข่ายการคมนาคมขนส่งในการเชื่อมโยงกับกลุ่ม 
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน 

แผนงาน 
1.แผนงานขยายโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง 
2.แผนงานพัฒนาการขนส่ง และโลจิสติกส์ 

กลยุทธ์ที่ 2 
เสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและ
นานาชาติ 

แผนงาน 
1.แผนงานเพิ่มศักยภาพด้านการบริการให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
2.แผนงานส่งเสริมการประชุมสัมมนา และการท่องเที่ยว 
3.แผนงานส่งเสริมการค้า และการลงทุน 
4.แผนงานส่งเสริมความสัมพันธ์กับต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 1 
ส่งเสริมการบริหารการจัดการแบบมีส่วนร่วม 

แผนงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหาร
ภาครัฐ 

1.แผนงานพัฒนาการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
2.แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท าแผน การน าแผนไปสู่การ 
ปฏิบัติ การติดตามและประเมินผล 
3.แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และอ านวยความ 
เป็นธรรม 
                                 กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารเทศและการสื่อสาร 

แผนงาน 
1.แผนงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารเทศและการสื่อสาร 

กลยุทธ์ที่ 3 
เพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

แผนงาน 
1.แผนงานพัฒนาบุคลากรเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

          2.1 วิสัยทัศน์เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
                “ เศรษฐกิจรุ่งเรือง  บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม  ก้าวล้้าด้วยธรรมาภิบาล” 
 

              2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

                    ยทุธศาสตรที์ ่1 :   ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าและการท่องเที่ยว 

                    ยทุธศาสตรที์ ่2 :   ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

                    ยทุธศาสตรที์ ่3 :   ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

                    ยทุธศาสตรที์ ่4 :   ด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต 

                                           ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

                    ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

          2.3 เป้าประสงค์ 
                     เทศบาลต าบลบ้านเป็ด มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งจะส่งผล

ท าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีและได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน   จึงได้ก าหนดเปูาประสงค์เพ่ือให้

สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนด  ดังนี้  

                  1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนด้านการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน ในพ้ืนที่พัฒนาและสร้างแหล่ง
ท่องเที่ยว ส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 

                     2. เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีห่างไกลโรค และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ภาคประชาชนมี
ความเข้มแข็งมีส่วนร่วมในการด าเนินงานกับเทศบาล การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

                   3. โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคได้มาตรฐาน  ครอบคลุม  ทั่วถึง    และสิ่งปลูก

สร้างอ่ืน ในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้มาตรฐาน พร้อมต่อการใช้งาน 

                   4. ยกระดับการศึกษาท้ังในและนอกระบบ ส่งเสริมและพัฒนาสถาน ศึกษาในสังกัด เพื่อ เป็น

การรองรับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  รวมถึงการส่งเสริมปลูกฝังให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม สืบสาน 

อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงมีความสนใจด้านการกีฬา 

                     5. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ  การบริหารงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดให้มีความ

ถูกต้อง  โปร่งใส   ตรวจสอบได้ มีการท างาน  ภายใต้กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ และหนังสือสั่งการ

โดยเคร่งครัด 
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            2.4 ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวช้ีวัด 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

การค้าและการท่องเที่ยว 

 

1. จ านวนของประชาชนมีอาชีพเสริมเพ่ิมข้ึน 

2. จ านวนนักเรียนนักศึกษามีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน 

3. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการปรับปรุง 

4. ร้อยละของนักท่องเที่ยวที่มาร่วมกิจกรรมเพ่ิมข้ึนทุกปี 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การพัฒนาคนและสังคมท่ีมี

คุณภาพ 

 

1. ควบคุมการระบาดของโรคได้ ภายใน 48 ชม. 

2. จ านวนผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

ที่ได้รับการสงเคราะห์ 

3. ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยโรคเอดส์ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส  

พึงพอใจในการบริการ 

4.  ร้อยละของประชาชนที่ร่วมรณรงค์ในการท ากิจกรรม 

5. จ านวนโครงการแก้ไขปัญหาและปูองกันยาเสพติดภายในชุมชน 

6. จ านวนเด็ก,เยาวชนและประชาชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีจ านวน 

ลดน้อยลง 

7. จ านวนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

8.  ปัญหามลภาวะในชุมชนลดลง 

9. ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านเมื่อเทียบกับจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ในหมู่บ้าน 

10. ร้อยละของจ านวนโครงการจากแผนชุมชนที่น ามาบรรจุในแผนพัฒนา

เทศบาล 

11. คณะกรรมการชุมชนได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพไม่น้อยกว่าปีละ 2 

โครงการ  

12. จ านวนกิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมคิด  

ร่วมตัดสินใจ เพ่ือสร้างความโปร่งใสและเพ่ิมคุณภาพการตัดสินใจของภาครัฐ 

13. ระยะเวลาในการออกระงับอัคคีภัยหลังได้รับแจ้งเหตุ 

14.  จ านวน อปพร.ที่ผ่านการฝึกอบรมและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
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15. จ านวนอุบัติเหตุเป็นศูนย์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวช้ีวัด 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การพัฒนาเมืองและชุมชน 

น่าอยู่ 

1. ถนน/ท่อระบายน้ าได้รับการก่อสร้าง/ปรับปรุง /ซ่อมแซม บ ารุงรักษา 

ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ อปท. ไม่น้อยกว่าปีละ 5 สาย 

2. ท่อระบายน้ าได้รับการขุดลอก ไม่น้อยกว่าปีละ 5 สาย 

3. จ านวนพื้นที่ของการขยายเขตไฟฟูาในเขตต าบลบ้านเป็ด 

4. จ านวนพื้นที่ของการขยายเขตประปาในเขตต าบลบ้านเป็ด 

5. จ านวนสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ปรับปรุง /ซ่อมแซม 

บ ารุงรักษา ได้มาตรฐานและพร้อมต่อการใช้ 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การศึกษา กีฬา นันทนาการ 

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต                                           

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

2. จ านวนกิจกรรมที่เก่ียวกับการส่งเสริม/สนับสนุนด้านการศึกษา 

3. จ านวนกิจกรรมด้านการการส่งเสริม สนับสนุนศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. ร้อยละของกลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. ร้อยละของกิจกรรม/โครงการด้านการส่งเสริมการกีฬา/นันทนาการ/

กิจกรรมเด็กเยาวชนและประชาชน 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

ด้านการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการที่ดีตามหลักธรรมภิบาล 

1. ร้อยละของจ านวนพนักงานเทศบาลที่ผ่านการฝึกอบรม 

2. ร้อยละของจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลที่ผ่านการฝึกอบรม  

3. เทศบาลมีระบบฐานข้อมูลที่ดี 

4. ร้อยละของบุคลากรมีทักษะดีในการใช้โปรแกรมพ้ืนฐาน 

5. ร้อยละของจ านวนเงินเหลือจ่ายจากการประกวดราคาและสอบราคาใน

การจัดซื้อจัดจ้างเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้ 

6. ร้อยละของผู้มาช าระภาษีเพ่ิมข้ึน/จ านวนลูกหนี้ภาษีลดลง จาก

ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

7. ร้อยละของความพึงพอใจของพนักงานใน อปท. 

8. ร้อยละหรือจ านวนอุปกรณ์ที่ได้รับการพัฒนา 
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        2.5 ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจ การค้าและการท่องเที่ยว 

ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน ในพ้ืนที่ 
พัฒนาและสร้างแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคน

และสังคมที่มีคุณภาพ 

1.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี 

2. ภาคประชาชนมีความเข็มแข็งและมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงานกับเทศบาล 

3. พัฒนาประสิทธิภาพด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมือง

และชุมชนน่าอยู่ 

พัฒนาประสิทธิภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค 

เพ่ือให้มีความ  สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย   ซึ่งจะเป็นการ

รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา 

นันทนาการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต                                           

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน

เทศบาลบ้านเป็ดและประชาชนทุกระดับอย่างทั่งถึง เป็นการ

รองรับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2. ส่งเสริม ปลูกฝัง ให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม สืบสาน 
อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมถึงมีความสนใจด้านการกีฬา 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมภิบาล 

พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ  การบริหารงานของเทศบาล

ต าบลบ้านเป็ด  ให้มีความถูกต้อง  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
 

          2.6 กลยุทธ์ 

                          เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลบ้านเป็ด จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความส าคัญในการ

วางบทบาทการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดในอนาคตอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของ

ประชาชน  รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือที่จะให้ประชาชน

ได้รับประโยชน์สูงสุด  จึงได้ก าหนดกลยุทธ์  ดังนี้  

                 1) พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี  ส่งเสริมการท่องเที่ยว  สร้างรายได้ให้กับประชาชน  

                 2) สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร

ท้องถิ่น   สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
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                3) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

                4) พัฒนา สนับสนุนด้านการศึกษาทุกระดับทั้งในและนอกระบบ  รวมทั้งด้านการกีฬา การท านุ

บ ารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

                5) ส่งเสริม และพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของบุคลากร  พัฒนาปรับปรุงระบบการ

ให้บริการประชาชน เปิดโอกาสและช่องทางการให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร  จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้

ให้เหมาะสมเพียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน 
 

          2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  

                เทศบาลต าบลบา้นเป็ด ให้ความส าคัญตอ่การด าเนินการแก้ไขปญัหาความเดือดรอ้น  และการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟ้ืนฟู การพัฒนาการ

จัดบริการสาธารณะ  หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจน

การพัฒนาด้านการศึกษา  อันเป็นรากฐานที่ส าคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ให้มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ การพัฒนาที่ยั่งยืนต้องด าเนินการควบคู่กับการพัฒนาด้านสังคม  เศรษฐกิจ ปรับปรุง

สภาพแวดล้อมด้านต่างๆท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม 

ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาในระดับต่างๆ รวมถึงการพิจารณา วิเคราะห์สภาพ

ปัญหา ความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา  เทศบาลต าบลบ้าน

เป็ด  จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  5  ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 

                    1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าและการท่องเที่ยว 

                    2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

                    3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

                    4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

                    5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

         2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

                  ในภาพรวมแล้วยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของเทศบาลต าบลบา้นเป็ด มุง่พัฒนาใน 5 ด้าน ได้แก่

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าและการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมท่ีมี

คุณภาพ   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่   ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ 
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ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

3. การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

        3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                 เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  ได้ วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเทศบาล

ต าบลบ้านเป็ด จากการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ.2560-2563) ซ่ึงได้รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับ

สภาพปัญหา ความต้องการและแนวทางแก้ไขปัญหาจากประชาชนในพื้นท่ีระดับ หมู่บ้านผ่านกระบวนการจัดท า

ประชาคมหมู่บ้าน และแผนชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญท่ีสะท้อนมุมมองการพัฒนาจาก

ตัวแทนของชุมชนต่างๆ ที่มีส่วนได้เสียและเข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติการและ

ด าเนินโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลบ้านเป็ด จึงได้สรุปสาระส าคัญของ

สภาพปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาตามประเด็นยุทธศาสตร์ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

               ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด  ปัญหา
ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่ประสบอยู ่  สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

                 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                  1. ถนนในเขตเทศบาลที่มีอยู่เดิม บางสายมีสภาพช ารุด  เป็นหลุมเป็นบ่อ  ท าให้การสัญจร 
ไปมาล าบาก และถนนต่างระดับท าให้เกิดน้ าท่วมเมื่อฝนตกหนัก 
                  2. ไม่มีท่อระบายน้ า  ท่อระบายน้ า/รางระบายน้ าบางจุดช ารุดไม่ได้มาตรฐานและเกิดการ 
อุดตันท าให้เกิดน้ าท่วมขังเม่ือฝนตกหนัก                  
                  3. สัญญาณไฟจราจร ไฟกระพริบไม่เพียงพอ ท าให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
                  4. ไม่มีน้ าประปา  ไฟฟูา   การขยายเขตไม่ทั่วถึง                 

                 ด้านการศึกษา 
                  1. มีเด็กเร่ร่อนและเด็กด้อยโอกาสขาดโอกาสทางการศึกษา 
                  2. เด็กและเยาวชนยังขาดความตื่นตัวในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
                  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                  1. การเจริญเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชาชนที่อาศัยอย่างหนาแน่นท าให้ 
ปริมาณขยะและน้ าเน่าเสียเพ่ิมข้ึน 
                  2. ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ 
                  3. ประชาชนขาดจิตส านึกในการใช้พลังงานอย่างประหยัด 
                 ด้านสังคม 
                  1. ประชาชนขาดความรู้ในการปูองกันโรค 
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                  2. การแพร่ระบาดของยาเสพติดเข้าไปสู่ชุมชนและกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา 
                  3. สถานบันเทิงมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นและส่งเสียงรบกวนประชาชนในเวลากลางคืน 
                  4. สุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชนยังขาดการคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลและการ
ให้บริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานอย่างครอบคลุมและทั่วถึง 
                  5. ปัจจุบันจ านวนผู้สูงอายุมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนนอกจากจะมีปัญหาด้านสุขภาพจากความชรา
แล้วยังมีปัญหาจากความเหงาและขาดการเอาใจใส่จากลูกหลาน 
                  6. ปัญหาสังคมก้มหน้า (social ignore) (คือการท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน  ณ  ช่วงเวลาใด 
เวลาหนึ่ง แต่ไม่คุยกันในกิจกรรมที่ท าร่วมกันตรงหน้า แต่กลับไปสนใจแต่ Social Network ที่อยู่ในสมาร์ท 
โฟนหรือแท็บเล็ตของตนเองมากกว่า คุยกันในกลุ่มสนทนาบ้างเป็นบางครั้ง) ท าให้การสื่อสารแบบเผชิญหน้า 
ลดน้อยลง ไม่สนใจสิ่งรอบข้าง หรือขาดความระมัดระวัง อาจท าให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุหรือจราจรเพ่ิมข้ึน ท า 
ให้เด็กสูญเสียการใช้ชีวิตประจ าวันที่ควรจะเป็น เช่น เรื่องสัมพันธภาพ การวางตัว ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นพัฒนาการ
ที่ส าคัญของวัยรุ่น และการเล่นจนติดเป็นนิสัยนั้น จะท าให้เด็กมีพฤติกรรมที่แข็งกระด้าง 
 

                 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
                  1. ปัญหาเงินเฟูอ ท าให้ค่าครองชีพสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของ 
ประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยหรือตกงาน 
                  2. ประชาชนบางส่วนยังขาดทักษะในการประกอบอาชีพหรือขาดโอกาสเข้าสู่ตลาดแรงงาน  
ท าให้ขาดการขยายโอกาสของการลงทุน 
                  3. การรวมกลุ่มอาชีพขาดการบริหารจัดการที่ดี 
                  4. ขาดความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ 
                  5. ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว 
 

                 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
                  1. แนวโน้มการเกิดปัญหาการก่ออาชญากรรมและฉกชิงวิ่งราวเพ่ิมข้ึนเนื่องจากอยู่ในภาวะ  
เงินเฟูอเศรษฐกิจตกต่ าและมีประชากรแฝงอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก 
                  2. ปัญหาการขาดวินัยจราจรและการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิด 
อุบัติเหตุแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน 
                  3. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในการปูองกันภัยต่าง ๆ เช่น  การเกิดอุทกภัย วาต
ภัย  ธรณีพิบัติภัย อัคคีภัย เป็นต้น 
 

                 ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
                  1. ประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ขาดส านึกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 
                  2. เยาวชนและประชาชนให้ความสนใจด้านศาสนาน้อยลง 
                  3. ประชาชนบางส่วนยังขาดจิตส านึกและความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง 
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                 ด้านบริหารจัดการ 
                  1. ประชาชนยังไม่เข้าใจและให้ความร่วมมือค่อนข้างน้อยในการเลือกตั้งต่างๆ         
                  2. ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการต่าง ๆ ค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่ที่ 
เข้าร่วมมักเป็นกลุ่มบุคคลเดิม ๆ ซึ่งมีต าแหน่งคณะกรรมการชุมชน หรือ เป็น อสม.ของชุมชนอยู่แล้ว 
 

         3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 

                 การวเิคราะหศ์ักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของเทศบาลต าบลบ้านเป็ด ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 

                  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เพื่อจัดท าแผนพัฒนายุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบล   
บ้านเป็ด อาศัยการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) เพ่ือพิจารณาว่าการด าเนินงาน
ของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดและพ้ืนที่ภายในเขต ที่ผ่านมานั้นมีจุดแข็งและจุดอ่อนอะไรบ้าง และประเด็นใด ที่
มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ด โดยอาศัยหลักการ 4Ms ซึ่งประกอบด้วย 

        1. คน (Man) พิจารณาว่ามีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจ านวนเพียงพอหรือไม่อย่างไร 
จะช่วยให้เกิดการคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  
        2. เงิน (Money) เป็นงบประมาณที่น ามาใช้ในการด าเนินการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆใช้แล้วเกิด
ความคุ้มค่ากับที่ลงทุนไหม เพียงพอหรือไม่  
        3. สิ่งของ(Materials) วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้หรือสิ่งของที่น ามาใช้ผลิตและบริการ
รวมถึงอาคารสถานที่ 
        4. การจัดการ (Management) ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ เช่น การบังคับบัญชา การก าหนด
ขอบข่ายงาน (Job Description) อ านาจหน้าที่ ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน การก าหนดเวลาที่จะ
ท างานให้บรรลุเปูาหมาย 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  
 

จุดแข็ง  (Strength: S) 
 1.เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมีการสั่งการตามสายงานการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน มีค าสั่งแบ่งงาน
โครงสร้างองค์กร  ครอบคลุมอ านาจหน้าที่ตามภารกิจ และสามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตามภารกิจที่ได้รับ
เพ่ิมข้ึนหรือถ่ายโอน 
 2. มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบูรณาการจัดท าแผน การท างานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วน
ราชการอ่ืนๆ 
 3. ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบของกฎหมาย  
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 4. มีงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐและจัดเก็บเอง โดยสามารถบริหารจัดการ
งบประมาณได้ตามอ านาจหน้าที่ภายใต้กฏหมายก าหนด 
 5. บุคลากรของเทศบาลเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่  
 6. มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานในส านักงานเพียงพอและทันสมัย  
          7. มีบึงหนองโคตร ที่มีน้ าตลอดทั้งปี 
   

จุดอ่อน  (Weakness: W) 
 1. งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและจัดเก็บเองไม่เพียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่น  
 2. การด าเนินงาน กิจกรรม/โครงการต่างๆ การบูรณาการกับหน่วยงานอื่น มีความร่วมมือค่อนข้างน้อย 
 3 . เทศบาลมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารไม่ทั่วถึง เนื่องจากมีประชากรมีจ านวนมาก และมีพ้ืนที่ใน
ความรับผิดชอบกว้างขวาง 
          4. ถนนบางแห่งยังไม่ได้มาตรฐานและเป็นหลุมเป็นบ่อ มีพ้ืนที่ราบลุ่ม ท าให้น้ าท่วมขัง  
 5 . ระบบระบายน้ ายังไม่ทั่วถึง    
          6. การรวมกลุ่มของชุมชน ขาดความเข้มแข็ง ไม่มีการด าเนินกิจกรรมต่อเนื่อง  
          7. อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการพัฒนาต าบลมีไม่เพียงพอ เช่น รถขุด  เครื่องสูบน้ า เป็นต้น 
          8. บุคลากรบางส่วนยังขาดความพร้อมในการท างานและไม่ช านาญในงานที่ท าเท่าท่ีควร  
  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เพ่ือจัดท าแผนพัฒนายุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
อาศัยการวิเคราะห์จุดโอกาส (Opportunity: O) และอุปสรรค (Threat: T) ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
โดยอาศัยหลักการพื้นฐานและกรอบความคิดในการวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีมีอิทธิพลจากภายนอก โดยใช้หลัก 
“PEST Analysis” ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และท าความเข้าใจ “ภาพรวม” ของ
สภาพแวดล้อมในพ้ืนที่เชิงกลยุทธ์ โดย “ PEST” ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมด้านการเมือง (Political 
Environment: P) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์นโยบายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของภาครัฐที่น่าจะมีผลทั้งในเชิงบวก 
(โอกาส) และเชิงลบ (ภัยคุกคาม) ต่อการด าเนินงาน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic 
Environment: E) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เศรษฐกิจทั้งในและระหว่างประเทศที่เก่ียวกับการด าเนินงาน วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางด้านสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Environment: S) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์สภาวะ
ทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งหมายรวมถึงโครงสร้างทางสังคมที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน และการวิเคราะห์
สภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี (Technological Environment: T) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์สภาพการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่จะมีผลต่อการด าเนินของเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการ
วิเคราะห์สถานการณ์มาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงและหาประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง
นั้น 
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แ ผ น พ ัฒ น า ท ้อ ง ถ ิ่น พ.ศ. 2561-2565 
ส ่ว น ท ี่ 2 ย ุท ธ ศ า ส ต ร ์อ ง ค ์ก ร ป ก ค ร อ ง ส ่ว น ท ้อ ง ถ ิ่น 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกสถานการณ์ของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดและเขตพ้ืนที่ โดยใช้
หลักของ “PEST Analysis” ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และท าความเข้าใจ “ภาพรวม” 
ของสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่เชิงกลยุทธ์ เพ่ือประเมินสถานการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
เทคโนโลยี ได้ผลดังตารางต่อไปนี้ 
 โอกาส(Opportunity: O) 

 1.  มีการวางแผนการบริหารทรัพยากรธรรมชาติในเขตเทศบาล เช่น บึงหนองโคตรสามารถท าให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวได้ อาทิเช่น สนามออกก าลังกาย มีเครื่องออกก าลัง กายมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อดึงดูดความสนใจ
ของประชาชนทั้งในและนอกเขตเทศบาล สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาล 
 2. มีการขยายตัวของหมู่บ้านจัดสรรขึ้นเป็นจ านวนมาก ท าให้มีการกระจายรายได้ในเขตพ้ืนที่มากขึ้น 
 3. เทศบาลต าบลบ้านเป็ด มีพ้ืนที่ใกล้เคียงท้องถิ่นอ่ืนที่มีความพร้อมสูง ในด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ที่ดีและทันสมัย  ที่จะอ านวยความสะดวก ให้บริการแก่ประชาชน เช่น การบูรณาการท างานร่วมกัน
เรื่องการจัดเก็บขยะ และการระบายน้ าเพื่อปูองกันน้ าท่วม 

4.เทศบาลมีพื้นที่ใกล้เคียงสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงหรือแหล่งวิชาการ เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สามารถขอความร่วมมือในเชิงวิชาการได้ 
 5. การคมนาคมสะดวก โดยมีสนามบินอยู่ภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด มีถนนหลายเส้นตัดผ่าน 
ท าให้การติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการทั้งอ าเภอและจังหวัดมีความสะดวกรวดเร็ว 
 6. ผู้น าชุมชนและผู้น าท้องถิ่น มีการตื่นตัวที่จะพัฒนาท้องถิ่น และมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือบุตรหลานของชาวต าบลบ้านเป็ด  และมีสถานศึกษาข้ันพื้นฐานบริการให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน
ในพ้ืนที ่
 7. เป็นแหล่งพ้ืนที่ ที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ท าให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่มีงานท าเพ่ิมมากข้ึน 
ก่อให้เกิดผลดีแก่เทศบาล เพ่ือจัดเก็บรายได้ท่ีมากขึ้น ซึ่งน ามาเพ่ือพัฒนาต าบลต่อไป 
          8.  มีสถานที่จ าหน่ายสินค้าของชุมชน เช่น ตลาดแลงบ้านค าไฮ  
 9. เป็นชุมชนเมือง จึงได้รับการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการค่อนข้างรวดเร็ว  
         10. ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเป็นเอกลักษณ์  มีศาสนสถานในพื้นที่ 
จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม 
           
อุปสรรค(Threat: T) 
 1. ด้านสังคม โดยส่วนมากเป็นสังคมเมือง ต่างคนต่างอยู่  ชุมชนแออัด การเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ลดน้อยลง  
ขาดความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาต าบล 
           2. ประชากรแฝงเพิ่มขึ้น  ท าให้เกิดปัญหาอาชญากรรม  ยาเสพติด 
 3 . การบริหารจัดการ ในการเสนอแนวทางการพัฒนาของภาคประชาชน ยังขาดความร่วมมือและ
ข้อมูลที่แท้จริงในการพัฒนาต าบล 
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 4. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ   ในระดับภูมิภาค  ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 5 . การขยายตัวของเมืองและการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ดอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลให้ประชาชนมีระดับความต้องการในการบริการสาธารณะสูงขึ้น  ท าให้ไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมและท่ัวถึง 
 6. การบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน  
           7. ความนิยมการบริโภคตามวัฒนธรรมต่างชาติ ท าให้เสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง  และสุขภาพอ่อนแอ 
 8. ปัญหาขยะในชุมชน ไม่มีสถานที่รองรับขยะ ขาดระบบก าจัดขยะที่ได้มาตรฐาน  
           9. ความไม่ชัดเจนของระเบียบกฎหมายและการตีความเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน         
ผู้ตรวจสอบ 
          10. การประสานงานระหว่างเทศบาลกับหน่วยก ากับดูแลยังล่าช้า 
          11. ช่วงเปลี่ยนผ่านกฎหมายเดิมและกฎหมายใหม่ 
 

       จากสถานการณ์ภาพรวมกล่าวไดว้่าเทศบาลต าบลบา้นเป็ดและเขตภายในพ้ืนทีเ่ทศบาลฯอยู่ใน
สถานภาพที่ต้องรักษาสถานภาพให้คงอยู่ โดยอาศัยจุดแข็งและโอกาสรุกไปข้างหน้า ถึงแม้ว่า สถานการณ์ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมีบางประเด็นที่มีโอกาส ความได้เปรียบที่สามารถรุกไปข้างหน้า แต่ในขณะเดียวกันก็
ยังมีความเสี่ยง เนื่องจากความอ่อนแอ และมีปัจจัยที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการด าเนินภารกิจ ดังนั้นเพ่ือให้
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดและพ้ืนที่ภายในเขตเทศบาลฯ มีศักยภาพเพียงพอที่จะขับเคลื่อนภารกิจไปข้างหน้าใน
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อมท่ีซับซ้อน มีพลวัต จึงต้องอาศัยยุทธศาสตร์เชิง
รุกในลักษณะของการลดจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง และเปลี่ยนโอกาสมาใช้เพ่ือก้าวข้ามอุปสรรค ยุทธศาสตร์จึงต้อง
เริ่มจากการเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็งของท้องถิ่น และบุคลากรที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
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ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 
ที ่
 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ การค้า และ 
การท่องเที่ยว 
 
 
 

ด้านเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร กองสวัสดิการสังคม  
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 
กองสวัสดิการสังคม 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักปลัดเทศบาล 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ 
กองการศึกษา 

2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน
และสังคมที่มีคุณภาพ 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักปลัดเทศบาล, 
กองวิชาการและ
แผนงาน 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

ส านักปลัดเทศบาล 

ด้านเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักปลัดเทศบาล 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 
ส านักปลัดเทศบาล, 
กองสาธารณสุขฯ, 
กองสวัสดิการสังคม 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน แผนงาน/งบกลาง 

 
ส านักปลัดเทศบาล, 
กองสวัสดิการสังคม, 
กองสาธารณสุขฯ 

3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เมืองและชุมชนน่าอยู ่

ด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ทุกส่วนราชการ 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา นันทนาการ 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

กองการศึกษา 

ด้านการด าเนินงานอ่ืน แผนงาน/งบกลาง กองการศึกษา 

วิสัย
ทัศ
น์ 

วิสัย
ทัศ
น์ 

เท
ศบ

าล
ต า

บล
บ้า

นเ
ป็ด
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ที ่
 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการที่ด ี
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักปลัดเทศบาล, 
กองวิชาการและ
แผนงาน,กองคลัง 

 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ส านักปลัดเทศบาล 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 

  ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

กองสวัสดิการสังคม 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

รวม 5 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 11 แผนงาน 1 ส านัก / 6 กอง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิสัย
ทัศ
น์ 

เท
ศบ

าล
ต า

บล
บ้า

นเ
ป็ด

 
 



แบบ ผ. 01

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

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า 

และการทอ่งเที่ยว

     1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 5 2,500,000

     1.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 2 1,300,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 6 1,700,000

     1.3 แผนงานการเกษตร 4 600,000 4 600,000 4 600,000 4 600,000 4 600,000 20 3,000,000

รวม 7 2,400,000 6 1,200,000 6 1,200,000 6 1,200,000 6 1,200,000 31 7,200,000

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 430,000 4 430,000 4 430,000 4 430,000 4 430,000 20 2,150,000

     2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 13 3,680,000 13 3,680,000 14 2,960,000 14 2,960,000 14 2,960,000 68 16,240,000

     2.3 แผนงานสาธารณสุข 12 3,140,000 13 2,070,000 13 2,460,000 13 2,460,000 13 2,460,000 64 12,590,000

     2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5 1,190,000 5 1,230,000 4 750,000 4 750,000 4 750,000 22 4,670,000

     2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 12 4,880,000 15 5,080,000 14 4,630,000 14 4,630,000 14 4,630,000 69 23,850,000

     2.6 แผนงานการเกษตร 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000

     2.7 แผนงานงบกลาง 5 31,000,000 5 42,508,000 5 46,568,000 5 52,228,000 5 54,532,000 25 226,836,000

รวม 52 44,420,000 56 55,098,000 55 57,898,000 55 63,558,000 55 65,862,000 273 286,836,000

                 บัญชสีรุปโครงการแผนพัฒนา

ป ี2562

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  อ าเภอเมอืง  จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์

ป ี2561 ป ี2563 ป ี2564 รวม 5 ปีป ี2565



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

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ป ี2562

ยุทธศาสตร์

ป ี2561 ป ี2563 ป ี2564 รวม 5 ปีป ี2565

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

     3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6 7,745,000 78 57,585,200 54 75,986,200 95 74,983,800 43 43,195,500 276 259,495,700

     3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ผ.02/1) -      -               -      -               -      -               -      -               4 574,547,000 4 574,547,000

     3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 3 1,000,000 4 1,495,000 4 1,495,000 4 1,495,000 4 1,495,000 19 6,980,000

รวม 9 8,745,000 82 57,585,200 58 77,481,200 99 76,478,800 51 619,237,500 299 841,022,700

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา 

นันทนาการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี

และภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

     4.1 แผนงานการศึกษา 13 9,230,000 21 9,471,000 20 9,571,000 20 9,571,000 20 9,571,000 94 47,414,000

     4.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 12 4,050,000 14 2,350,000 15 2,380,000 15 2,380,000 15 2,380,000 71 13,540,000

     4.3 แผนงานงบกลาง 1 800,000 1 800,000 1 800,000 1 800,000 1 800,000 5 4,000,000

รวม 26 14,080,000 36 12,621,000 36 12,751,000 36 12,751,000 36 12,751,000 170 64,954,000

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ดี

ตามหลักธรรมาภบิาล

     5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 7 1,117,000 9 1,174,000 7 1,187,000 7 1,140,000 7 1,187,000 37 5,805,000

     5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7 850,000 7 850,000 6 550,000 6 550,000 7 650,000 33 3,450,000

     5.3 แผนงานการศึกษา 2 100,000 2 100,000 2 100,000 2 100,000 2 100,000 10 500,000

รวม 16 2,067,000 18 2,124,000 15 1,837,000 15 1,790,000 16 1,937,000 80 9,755,000

รวมทั้งสิ้น 110 71,712,000 198 128,628,200 170 151,167,200 211 155,777,800 164 700,987,500 853 1,209,767,700



ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การพัฒนาคนและสังคมทีม่คุีณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 7 การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เขม้แขง็ และพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือการแขง่ขนัภายใตห้ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเทีย่ว

1.1  แผนงานบริหารทัว่ไป
เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา 1. เพื่อใหเ้ปน็ไปตามนโยบาย นักเรียน/นักศึกษาที่มีอายุ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 250 คน นักเรียน/นักศึกษาที่ ส านักปลัด

ท างานในช่วงปดิภาคเรียน การจัดระเบยีบสังคมการปอ้งกัน ต้ังแต่ 15 ปขีึ้นไป โดยมี ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ เข้าร่วมโครงการฯ มี เทศบาล

และแก้ไขปญัหายาเสพติด วฒิุการศึกษาไม่ต่ ากวา่ รายได้และบรรเทา

กระทรวงมหาดไทย มัธยมศึกษาตอนต้น ปญัหาความเดือดร้อน
2.เพื่อสร้างรายได้และเปน็การ มีภมูิล าเนาอยู่ในพื้นที่ ของผู้ปกครอง
บรรเทาปญัหาความเดือดร้อน ต าบลบา้นเปด็

ของผู้ปกครอง

3. เพื่อสนับสนุนใหเ้ยาวชนได้ใช้

เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์เปน็การ

ปอ้งกันการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

4. เพื่อใหน้ักเรียน นักศึกษาได้รับ

ประสบการณ์จากการท างานเพื่อ

ไปประกอบอาชีพในอนาคต

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

รวม  1  โครงการ

งบประมาณ

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  อ าเภอเมอืง  จังหวัดขอนแก่น



ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มคีวามมั่นคงและมคีวามสามารถทางการแขง่ขนั

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 7 การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เขม้แขง็ และพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือการแขง่ขนัภายใตห้ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเทีย่ว

1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการส่งเสริมการทอ่งเที่ยว เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว จัดกิจกรรมส่งเสริมการ 1,000,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1คร้ัง/ปี ประชาชนมีรายได้ กอง

เทศบาลต าบลบา้นเปด็ ในเขตเทศบาลต าบลบา้นเปด็ ทอ่งเที่ยวในเขตเทศบาล ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ เพิ่มขึ้นจากการทอ่งเที่ยว การศึกษา

ต าบลบา้นเปด็

2 โครงการแข่งขันกีฬาความเร็ว เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยวของ จัดการแข่งขันกีฬา 300,000 -          -          -          -          1คร้ัง/ปี ประชาชนมีรายได้ กอง

ทางน้ า ทะเลสาบบงึหนองโคตร ความเร็วทางน้ า ทต.บา้นเปด็ เพิ่มขึ้นจากการทอ่งเที่ยว การศึกษา

1,300,000 100,000 100,000 100,000 100,000

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

รวม  2 โครงการ

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  อ าเภอเมอืง  จังหวัดขอนแก่น



ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การพัฒนาคนและสังคมทีม่คุีณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเทีย่ว

1.3  แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการส่งเสริมการเกษตร เพื่อส่งเสริมและพฒันาการ ใหค้วามรู้เกี่ยวกับการเกษตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีผู้เข้าร่วม เกษตรกรในพื้นที่ต าบล กองสวสัดิการ

และกลุ่มอาชึพตามหลัก ประกอบอาชีพทางการเกษตร ตามแนวทางปรัชญา ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ โครงการ บา้นเปด็มีการพฒันา สังคม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ส่งเสริมคุณภาพชีวติของ เศรษฐกิจพอเพยีง 200 คน มีคุณภาพชีวติที่ดี และ

เกษตรกรในเขตต าบลบา้นเปด็ สามารถน าเอาหลัก

และเพื่อสนับสนุนหลักปรัชญา ปรัชญาเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจพอเพยีงตามแนว พอเพยีงตามแนว

พระราชด าริ พระราชด าริไปใช้

ประโยชน์ในการ

ประกอบอาชีพ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  อ าเภอเมอืง  จังหวัดขอนแก่น

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

2 โครงการเศรษฐกิจพอเพยีง เพื่อส่งเสริมและพฒันาการ ใหค้วามรู้เกี่ยวกับการเกษตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วม เกษตรกรในพื้นที่ต าบล กองสวสัดิการ

(ปลูกผักปลอดสารพษิ) ประกอบอาชีพทางการเกษตร กระบวนการผลิตทางการ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ โครงการ บา้นเปด็มีการพฒันา สังคม

ส่งเสริมการผลิต ผลิตผลทาง เกษตร 23 หมู่บา้น มีคุณภาพชีวติที่ดี และ

การเกษตรขั้นต้นและเพื่อ สามารถน าเอาหลัก

สนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

พอเพยีงตามแนวพระราชด าริ ตามแนวพระราชด าริ

ไปใช้ประโยชน์ในการ

ประกอบอาชีพ

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000รวม 2 โครงการ



ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเทีย่ว

1.3  แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการพฒันาบงึหนองโคตร เพื่อพฒันาแหล่งน ้าด้านการ พฒันาแหล่งน ้าบริเวณ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 แหง่ เกษตรกรในพื นที่มี กองสวสัดิการ

ตามแนวทางพฒันาเศรษฐกิจ เกษตรตามแผนพฒันเศรษฐกิจ บงึหนองโคตรเพื่อการ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ แหล่งน ้าพอเพยีง สังคม

พอเพยีงทอ้งถิ่น ด้านการ พอเพยีงทอ้งถิ่น (ด้านการ เกษตร ส้าหรับท้าการเกษตร

เกษตรและแหล่งน ้า เกษตรและแหล่งน ้า)

2 โครงการพฒันาบงึกี เพื่อพฒันาแหล่งน ้าด้านการ พฒันาแหล่งน ้าบริเวณ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 แหง่ เกษตรกรในพื นที่มี กองสวสัดิการ

ตามแนวทางพฒันาเศรษฐกิจ เกษตรตามแผนพฒันเศรษฐกิจ บงึกีเพื่อการเกษตร ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ แหล่งน ้าพอเพยีง สังคม

พอเพยีงทอ้งถิ่น ด้านการ พอเพยีงทอ้งถิ่น (ด้านการ ส้าหรับท้าการเกษตร

เกษตรและแหล่งน ้า เกษตรและแหล่งน ้า)

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

รวม 2 โครงการ

งบประมาณ

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  อ าเภอเมอืง  จังหวัดขอนแก่น



ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใตห้ลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดที ่2  การพัฒนาคนและสังคมทีม่คุีณภาพ

            2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจัดงานวนัเทศบาล เพื่อเปน็การเชิดชูความส าคัญ จัดใหม้ีการท าบญุ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนและส่วน ส านักปลัด

ของการปกครองทอ้งถิ่นรูปแบบ ประกอบพธิทีางศาสนา ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ราชการมีกจิกรรมร่วมกนั เทศบาล

เทศบาล และจัดกิจกรรมบ าเพญ็ ท าใหเ้กิดการมีส่วนร่วม

ประโยชน์ร่วมกับ และสร้างความรัก

ประชาชน ความสามัคคีในหมู่คณะ

2 โครงการจัดงานรัฐพธิี เพื่อด าเนินการจัดกิจกรรมงาน กลุ่มพลังมวลชนต าบล 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 23หมู่บา้น ได้ด าเนินการเฉลิม ส านักปลัด

ต่างๆ รัฐพธิต่ีางๆเปน็การเฉลิม บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ พระเกียรติสถาบนั เทศบาล

พระเกียรติสถาบนั พระมหากษตัริย์และได้

พระมหากษตัริย์ และแสดงออก แสดงออกถึงความจงรัก

ถึงความจงรักภกัดี ภกัดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณ

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  อ าเภอเมอืง  จังหวัดขอนแก่น



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

3 โครงการติดตามและ 1. เพื่อบง่บอกถึงศักยภาพการ 1. ส ารวจ ติดตาม และ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 23หมู่บา้น 1. ได้รับรู้ปญัหา/ กองวชิาการ

ประเมินผลแผนพฒันา บริหารงาน ประเมินผลแผนพฒันา ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ความต้องการของ และแผนงาน

เทศบาลและส ารวจความ 2. เพื่อใช้เปน็ข้อมลูในการวางแผน ทต.บา้นเปด็ ประชาชนในพื้นที่

คิดเหน็ของประชาชนต่อ ในการพฒันาต าบลคร้ังต่อไป 2. ส ารวจความคิดเหน็ 2.ประชาชนได้มีส่วนร่วม

การบริหารงานเทศบาล 3. เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมใน ของประชาชนที่มีผล ในการพฒันาต าบล

ต าบลบา้นเปด็ การคิดร่วมพฒันาต าบล ต่อการด าเนินงานของ

ทต.บา้นเปด็

4 โครงการจัดท าแผนพฒันา 1. เพื่อใหม้ีแผนพฒันามีความ จัดท า/ปรับปรุง 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 23หมู่บา้น ประชาชนทกุหมู่บา้นได้ กองวชิาการ

ของเทศบาลต าบลบา้นเปด็ เหมาะสมถูกต้อง สะทอ้นปญัหา แผนพฒันาทกุปี ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ มีส่วนร่วมแสดงความคิด และแผนงาน

และความต้องการของประชาชน เหน็และสามารถรู้ถึง

ได้ดีที่สุด ปญัหาและความต้องการ

2. เพื่อเปน็แนวทางในการ ของประชาชนได้อย่าง

บริหารงานและพฒันาต าบล แทจ้ริง

430,000 430,000 430,000 430,000 430,000รวม  4  โครงการ



ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 1 การพัฒนาเมอืงและชมุชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดที ่2  การพัฒนาคนและสังคมทีม่คุีณภาพ

            2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปอ้งกันและรักษา  -เพื่อเปน็การปอ้งกันรักษาความ  - ทกุหมู่บา้น 1,500,000 1,500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 โครงการ - ประชาชนและสถานที่ ส านักปลัด

ความปลอดภยัในชีวติและ ปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน -  สถานที่ราชการ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ 23หมู่บ้าน ราชการมีความปลอดภยั เทศบาล

ทรัพย์สินของประชาชน ของประชาชนของทางราชการ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในชีวติและทรัพย์สิน

ของทางราชการ  -เพื่อลดปญัหาอาชญากรรม - เปน็ก าลังสนับสนุนใน

และปญัหายาเสพติดในกลุ่ม การปฏบิติังานร่วมกับ

เยาวชน เจ้าหน้าที่ต ารวจ

 - เพื่อได้มีก าลังเพิ่มขึ้นในการ - ช่วยลดปญัหา

สนับสนุนการปฏบิติัหน้าที่ของ อาชญากรรมในพื้นที่

งานปอ้งกันและบรรเทา

สาธารณภยัซ่ึงมีอัตราก าลัง

จ ากัดและไม่พอเพยีง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณ

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  อ าเภอเมอืง  จังหวัดขอนแก่น



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

2 โครงการปอ้งกันและ  - เพื่อลดอุบติัเหตุในช่วง ประชาชนและ 500,000 500,000 400,000 400,000 400,000 จ านวน  - ผู้มาใช้รถใช้ถนนและ ส านักปลัด

ลดอุบติัเหตุทางถนน เทศกาลปใีหม่,เทศกาลสงกรานต์ นักทอ่งเที่ยวที่จะเดินทาง ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ อุบติัเหตุ ประชาชนทั่วไปมีความ เทศบาล

  -  เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ ผ่านในพื้นที่เทศบาล เปน็ศูนย์ เข้าใจและตระหนักถึง

ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้รถใช้ ต าบลบา้นเปด็ ความส าคัญของการสวม

ถนนตามกฎจราจร หมวกนิรภยัและปฏบิติั

 -  เพื่อใหบ้ริการกับผู้เดินทาง ตามกฎจราจร

เช่นเส้นทางการเดิน บริการ  -สามารถลดอุบติัเหตุของ

น้ าด่ืม จุดพกัผ่อน ผู้ใช้รถตามเส้นทางได้

3 โครงการครบรอบวนั  -  เพื่อใหเ้กิดความสามัคคีใน  - อปพร. ทกุนายในเขต 70,000 70,000 50,000 50,000 50,000 250 คน  - อปพร. มีความเปน็ ส านักปลัด

สถาปนาอาสาสมัคร หมู่สมาชิก  อปพร.  ด้วยกัน เทศบาลต าบลบา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ น้ าหนึ่งใจเดียวกัน เทศบาล

ปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน  -  เพื่อสนับสนุนสมาชิกอาสา  -  อปพร.ได้ท ากิจกรรม

(อปพร.)  สมัครปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน จัด ที่เปน็ประโยชน์แก่สังคม

กิจกรรมที่เปน็ประโยชน์กับสังคม

4 โครงการแก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 1.  เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ ในเขตเทศบาลต าบล 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 23หมู่บา้น  - ช่วยเหลือประชาชน ส านักปลัด

และปญัหาภยัแล้ง อัคคีภยั  ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภยั บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ที่ได้รับความเดือดร้อน เทศบาล

วาตภยัและสาธารณภยัอื่นๆ 2.เพื่อจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการ จากสาธารณภยัต่าง ๆ 

ช่วยเหลือและบรรเทาผู้ประสบ ได้ทนัทว่งที

สาธารณภยั



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

5 โครงการฝึกอบรมการรักษา 1. เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพบคุลากร เจ้าพนักงาน,เจ้าหน้าที,่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50 คน 1. มีบคุลากรของเทศบาล ส านักปลัด

ความสงบเรียบร้อยและ งานเทศกิจใหม้ีความพร้อมใน พนักงาน งานเทศกิจผู้ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ดูแลความปลอดภยัในชีวติ เทศบาล

การจราจร การรักษาความสงบเรียบร้อยและ ปฏบิติังานจราจร และทรัพย์สินของ

ด้านการจราจร บรรเทาความ จ านวน 1 รุ่น ประชาชนในทอ้งถิ่นได้

เดือดร้อนเบื้องต้นในทอ้งถิ่น/ อย่างใกล้ชิดและเปน็

ชุมชน รูปธรรม แก้ปญัหาการ

2. เพื่อจัดระเบยีบสังคมโดยอยู่ ร้องเรียนได้ทนัทว่งที

ภายใต้กรอบของกฎหมาย โดย 2. ลดปญัหาการเกิด

มุ่งเน้นใหสั้งคมปลอดจาก อาชญากรรมลดจุดเส่ียง

อบายมุขยาเสพติด และส่ิงผิด อันตราย,แก้ปญัหาการ

กฎหมาย จราจรในชั่วโมงเร่งด่วน

3. เสริมสร้างสังคมใหอ้ยู่ร่วมกัน 3. ชุมชนในทอ้งถิ่นเปน็

ได้อย่างมีความสุข ประชาชนรู้สึก ระเบยีบเรียบร้อย 

ปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน ประชาชนอยู่ร่วมกัน

อย่างมีความสุข



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

6 โครงการถังดับเพลิงประจ า  - ปอ้งกันและรักษาความ  -อบรมใหค้วามรู้เบื้องต้น 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 85 ชุมชน  - ประชาชนสามารถ ส านักปลัด

หมู่บา้น ปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สินของ ในการปอ้งกันและระงับ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ช่วยเหลือตนเองใน เทศบาล

ประชาชนในเขต ทต.บา้นเปด็ อัคคีภยัแก่ชุมชนในเขต เบื้องต้นได้

 -ประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับ เทศบาลต าบลบา้นเปด็  - ลดความเสียหายใน

การปอ้งกันและระงับอัคคีภยั ชีวติและทรัพย์สินของ

เบื้องต้น ประชาชน

7 โครงการสายตรวจรักษา 1. เพื่อปอ้งกันและลดปญัหา 23 หมู่บา้น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 23หมู่บา้น 1.มีบคุลากรของเทศบาล ส านักปลัด

ความสงบเรียบร้อย อาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นได้ตาม ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ดูแลความปลอดภยัใน เทศบาล

ประจ าวนั จุดเส่ียงอันตรายในเขตชุมชน, ชีวติและทรัพย์สินของ

หมู่บา้นในเขตเทศบาล ประชาชนในทอ้งถิ่นได้

2. เพื่อจัดระเบยีบสังคมโดยอยู่ อย่างใกล้ชิดและเปน็

ภายใต้กรอบของกฎหมาย โดย รูปธรรม แก้ปญัหาการ

มุ่งเน้นใหสั้งคมปลอดจาก ร้องเรียนได้ทนัทว่งที

อบายมุขยาเสพติด และ 2. ลดปญัหาการเกิด

ส่ิงผิดกฎหมาย อาชญากรรม,ลดจุดเส่ียง

3. ประชาชนมีความปลอดภยัใน อันตราย,แก้ปญัหาการ

ชีวติและทรัพย์สิน สังคมอยู่ร่วม จราจรในชั่วโมงเร่งด่วน

กันอย่างมีความสุข 3. ชุมชนในทอ้งถิ่น

เปน็ระเบยีบเรียบร้อย 



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

8 โครงการปอ้งกันและแก้ไข 1. เพื่อปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ ลดความเส่ียงอันตรายบน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 23หมู่บา้น 1.เสริมสร้างความปลอดภยั ส านักปลัด

จุดเส่ียงอันตรายบนทอ้งถนน ในจุดเส่ียงอันตรายในเขตชุมชน, ทอ้งถนนของประชาชน ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ บนทอ้งถนนลดอัตรา เทศบาล

เทศบาลต าบลบา้นเปด็ หมู่บา้นลดการสูญเสียชีวติและ ที่จะเดินทางผ่านถนน การเกิดอุบติัหตุในจุดเส่ียง

ทรัพย์สินของประชาชน สายหลัก,สายรอง,สายย่อย อันตราย

2.เพื่อจัดระเบยีบด้านการจราจร, รอง,สายย่อย,จุดตัด,จุด 2.ลดการสูญเสียในชีวติและ

การใช้รถใช้ถนนเพิ่มความเชื่อมั่น แยกตามถนนในชุมชน/ ทรัพย์สินของประชาชน

ในการเดินทางบนถนนสาธารณะ หมู่บา้นตลาดที่มีการ ในชุมชน/หมู่บา้นได้

3. เสริมสร้างวนิัยการจราจรที่ดี จราจรคับค่ังและมีความ อย่างมีประสิทธภิาพ

เชื่อมโยงเครือข่ายภาคีระดับ เส่ียงอันตรายที่จะเกิด 3.ปลูกฝังพื้นฐานการขับขี่

ชุมชนหมู่บา้นใหม้ีส่วนร่วมใน อุบติัเหตุได้ง่าย ปลอดภยั เรียนรู้การใช้รถ

การแก้ไขปญัหาจราจรในชุมชน ใช้ถนนร่วมกับผู้อื่นอย่าง

ถูกกฎจราจร

4.ชุมชน/ผู้ใช้รถ/ผู้ใช้ถนน

รู้จักสังเกตจุดเส่ียงอันตราย

ของชุมชน เสริมสร้าง

เครือข่ายการมีส่วนร่วมใน

การแก้ไขอุบติัเหตุอย่าง

ยั่งยืน



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

9 โครงการจัดระเบยีบการ 1. เพื่อจัดระเบยีบการจ าหน่าย 1. ผู้จ าหน่ายสินค้าในที่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 23หมู่บา้น 1. การจ าหน่ายสินค้าใน ส านักปลัด

จ าหน่ายสินค้าในที่หรือ สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ หรือทางสาธารณะหน้า ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ที่หรือทางสาธารณะเปน็ เทศบาล

ทางสาธารณะ ใหอ้ยู่ภายในเขตที่ก าหนด หมู่บา้นวไีอพโีฮม ระเบยีบเรียบร้อยไม่กีด

2. เพื่อรักษาความสะอาดและ 2. ผู้จ าหน่ายสินค้าในที่ ขวางการจราจร

ความเปน็ระเบยีบเรียบร้อยของ หรือทางสาธารณะบา้น 2. ควบคุมและก ากับ

เทศบาลต าบลบา้นเปด็ หนองขาม หมู่ที่ 15 ดูแลการรักษาความ

3. เพื่อควบคุมดูแลและคุ้มครอง ถนนเหล่านาดี สะอาดในเขตเทศบาล

ประชาชนด้านสุขลักษณะและ (หน้าโรงงานฟอร์จูน) บา้นเปด็ได้ทั่วถึง

อนามัยส่ิงแวดล้อมจากการ 3. ผู้จ าหน่ายสินค้าในที่ 3.ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความ

ประกอบกิจการ หรือทางสาธารณะริม ปลอดภยัในการสัญจร

ถนนมะลิวลัย์ในเขต บนทอ้งถนน

ทต.บา้นเปด็ 4. ชุมชนเกิดความเปน็

4. ผู้จ าหน่ายสินค้าในที่ ระเบยีบเรียบร้อย 

หรือทางสาธารณะทกุ ประชาชนมีความ

แหง่ในเขต ทต.บา้นเปด็ ปลอดภยัในชีวติและ

ทรัพย์สิน 



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

10 โครงการปกปอ้งสถาบนั เพื่อใหเ้กิดความรักสมัครสมาน กลุ่มพลังมวลชนใน 200,000 200,000 100,000 100,000 100,000 23 หมู่บา้น เกิดความรักสมัครสมาน ส านักปลัด

ส าคัญของชาติ สามัคคีในความเปน็ชนชาติไทย ต าบลบา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ สามัคคีในความเปน็ชน เทศบาล

ที่มีสถาบนัพระมหากษตัริย์เปน็ ชาติไทยที่มีสถาบนั

ศูนย์รวมใจ ยึดเหนี่ยวจิตใจ พระมหากษตัริย์เปน็ศูนย์

และคงคู่ชาติไทยตลอดไป รวมใจยึดเหนี่ยวจิตใจ

11 โครงการปรองดอง เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมใน ประชาชนในเขตต าบล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 23 หมู่บา้น ประชาชนในชุมชนเกิด ส านักปลัด

สมานฉันทเ์ทศบาลต าบล กิจกรรม "คืนความสุขใหก้ับคน บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ความปรองดอง เทศบาล

บา้นเปด็ ในชุมชนปรองดองเปน็หนึ่งเดียว"

12 อุดหนุนโครงการฝึกอบรม -เพื่อปอ้งกันและรักษาความ ฝึกอบรม อปพร. อรม. 200,000 200,000 100,000 100,000 100,000 100 คน  - อปพร. และ อรม. ส านักปลัด

ยุทธวธิตี ารวจพื้นฐานส าหรับ ปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สินของ ประจ าต าบลบา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ประจ าต าบลบา้นเปด็ เทศบาล

อาสาสมัครปอ้งกันภยัฝ่าย ประชาชนและของทางราชการ มีประสิทธภิาพในการ

พลเรือน (อปพร.)อาสาสมัคร -เพื่อลดปญัหาอาชญากรรมต่างๆ ปฏบิติังานเพิ่มมากขึ้น

รักษาความปลอดภยัประจ า - เพื่อใหม้ีก าลังเพิ่มขึ้นในการ

หมู่บา้น (อรม.)ทต.บา้นเปด็ สนับสนุนการปฏบิติัหน้าที่ของ

ของก ากับการปฏบิติัการ งานปอ้งกันและบรรเทา

พเิศษ(COMMANDO P.4) สาธารณภยัซ่ึงมีอัตราก าลังจ ากัด

ใหก้ับศูนย์สืบสวนต ารวจ และไม่พอเพยีง

ภธูรภาค 4



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

13 อุดหนุนโครงการสายตรวจ  - เพื่อปอ้งปรามและเฝ้าระวงั บา้นแก่นทอง หมู่ที่ 22 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 3 หมู่บา้น ปญัหายาเสพติดและ ส านักปลัด

ร่วมชุมชนค่ายสามัคคีใหก้ับ ปญัหายาเสพติด อาชญากรรม บา้นสันติสุข หมู่ที่ 11 ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ปญัหาอาชญากรรมลดลง เทศบาล

กรมทหารราบที่ 8  - เพื่อใหเ้กิดเครือข่ายความ บา้นสุภทัรา หมู่ที่ 20

ค่ายสีหราชเดโชไชย ร่วมมือภาครัฐและประชาชน

14 อุดหนุนโครงการเสริมสร้าง  -เพื่อใหป้ระชาชนมีความ จัดอบรมใหค้วามรู้  -  - 100,000 100,000 100,000 23 หมู่บา้น  -ชุมชนจะเกิดความ ส านักปลัด

ความมั่นคงและความ ปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน ด้านกฏหมายและการ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ เข้มแข็งและรู้สึกมีความ เทศบาล

ปลอดภยัในชีวติและ เพิ่มมากขึ้น จราจรแก่ประชาชน ปลอดภยัในชีวติและ

ทรัพย์สินของประชาชน  -เพื่อจัดและอ านวยความสะดวก และนักเรียนในเขต ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

ใหก้ับสถานีต ารวจภธูร ด้านการจราจรใหป้ระชาชนได้รับ เทศบาลต าบลบา้นเปด็  -ช่วยลดปญัหา

บา้นเปด็ ความสะดวก เปน็เวลา 5 เดือน อาชญากรรมทกุรูปแบบ

 -เพื่อก่อใหเ้กิดความเชื่อมั่น  -ลดปญัหาด้านการ

ศรัทธาในการปฏบิติัหน้าที่ของ จราจรช่วยส่งเสริมการ

เจ้าหน้าที่ต ารวจ มีวนิัยในการใช้รถ

 -เพื่อเปน็การแสวงหาความ ใช้ถนนร่วมกัน

ร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่

ได้รับรู้สภาพปญัหาข้อมูล

จากพื้นที่จริง

3,680,000 3,680,000 2,960,000 2,960,000 2,960,000รวม 14 โครงการ



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การพัฒนาคนและสังคมทีม่คุีณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดที ่2  การพัฒนาคนและสังคมทีม่คุีณภาพ

2.3 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการพฒันาศักยภาพ 1.เพื่อใหแ้กนน าด้านสุขภาพ แกนน าด้านสุขภาพและ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีผู้น าการ 1.แกนน าด้านสุขภาพมี กอง

แกนน าสุขภาพและส่งเสริม มีความรู้และความสามารถใน ประชาชนในเขตเทศบาล ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ออกก าลังกาย ความรู้ความสามารถใน สาธารณสุขฯ

การออกก าลังกายในชุมชน กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและ ต าบลบา้นเปด็ 23 หมู่บา้น อย่างน้อย 5 คน/ การส่งเสริมสุขภาพและ

ปอ้งกันโรค หมู่บา้น ปอ้งกันโรค

2.เพื่อส่งเสริมการออก 2.ประชาชนในชุมชน

ก าลังกายในชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมการ

ส่งเสริมสุขภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  อ าเภอเมอืง  จังหวัดขอนแก่น

งบประมาณ

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

2 โครงการควบคุมและ 1.เพื่อควบคุมปอ้งกันโรค เขตเทศบาลต าบลบา้นเปด็ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1.อัตราการ พื้นที่เทศบาลต าบล กอง

ปอ้งกันโรคติดต่อตาม ไข้เลือดออก,ไข้หวดัใหญ่ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ เกิดโรคติดต่อ บา้นเปด็ไม่มีโรคระบาด สาธารณสุขฯ

ฤดูกาล และโรคติดต่ออื่นๆ ไม่เกินเกณฑ์

2.เพื่อปอ้งกันการเกิด ตัวชี้วดั

โรคระบาดตามฤดูกาล 2.สามารถ

ควบคุมการ

ระบาดได้

ภายใน48ชม.

3 โครงการรณรงค์ควบคุม เพื่อปอ้งกันและควบคุมการ เขตเทศบาลต าบล 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 1.ขึ้นทะเบยีน ไม่มีอุบติัการณ์โรคพษิ กอง

และปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ เกิดโรคพษิสุนัขบา้ในพื้นที่ บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ สุนัขและแมว สุนัขบา้ในพื้นที่ต าบล สาธารณสุขฯ

ทั้ง 23 หมู่บา้น บา้นเปด็

2. สุนัขและแมว

ได้รับการฉีด

วคัซีนไม่

น้อยกวา่ 80%



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

4 โครงการอาหารปลอดภยั 1.เพื่อควบคุมก ากับผู้ ตลาด ร้านอาหาร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้านอาหารและ ประชาชนมีความ กอง

ประกอบการด้านอาหารให้ แผงลอยในเขตเทศบาล ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ แผงลอยผ่าน ปลอดภยัจากการบริโภค สาธารณสุขฯ

ปฏบิติัตามหลักสุขาภบิาล ต าบลบา้นเปด็ เกณฑ์มาตรฐาน

2.เฝ้าระวงัสารปนเปื้อนใน มากกวา่80%

อาหารและผู้ประกอบการ

ด้านอาหาร

3.เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านอาหาร

5 โครงการตรวจคัดกรอง 1.เพื่อคัดกรองปญัหาสุขภาพ ประชาชนในเขต 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ออกหน่วยให้ ประชาชนมีความรู้ในการ กอง

ปญัหาสุขภาพและ ประชาชนในชุมชน เทศบาลต าบลบา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ บริการในชุมชน ปอ้งกันโรคและได้รับ สาธารณสุขฯ

รักษาพยาบาลเชิงรุก 2.เพื่อใหค้วามรู้ประชาชน อย่างน้อย 2 คร้ัง การรักษาที่ถูกต้อง

ด้านการปอ้งกันโรคตามวยั เหมาะสม

6 โครงการจัดซ้ือยาและ เพื่อใหม้ียาและเวชภณัฑ์ ประชาชนในเขต 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มียาและเวชภณัฑ์ ผู้รับบริการได้รับการ กอง

เวชภณัฑ์เพื่อสนับสนุน เพยีงพอในการใหบ้ริการ เทศบาลต าบลบา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ พร้อมใหบ้ริการ บริการที่ถูกต้อง สาธารณสุขฯ

การรักษาพยาบาล ผู้มาใช้บริการทั้งในและ อย่างเพยีงพอ เหมาะสม

และนอกส านักงาน



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

7 โครงการตรวจคัดกรอง เพื่อเฝ้าระวงัปญัหาสุขภาพ โรงเรียนและ 60,000 60,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียนและเด็ก นักเรียนและเด็กใน กอง

ปญัหาสุขภาพและโรค และโรคในช่องปากเด็ก ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ใน ศพด.ได้รับ ศพด.ที่มีปญัหาสุขภาพ สาธารณสุขฯ

ในช่องปากของเด็กใน นักเรียนและเด็กในศูนย์พฒันา ของเทศบาลต าบล การตรวจคัดกรอง ได้รับการรักษาอย่าง

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เด็กเล็ก บา้นเปด็ ปญัหาสุขภาพ ถูกต้อง

100%

8 โครงการพฒันาศักยภาพ 1.เพื่อพฒันาและเพิ่มศักยภาพ แกนน าสุขภาพของ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 100 คน แกนน าสุขภาพได้รับ กอง

และทศันศึกษาดูงาน แกนน าสุขภาพใหม้ีความรู้ เทศบาลต าบลบา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ความรู้ สามารถดูแล สาธารณสุขฯ

แกนน าสุขภาพ ด้านสาธารณสุขใหส้ามารถดู และผู้เกี่ยวข้อง ส่งเสริมสุขภาพ

ดูแลสุขภาพตนเองและ ประชาชนได้ถูกต้อง

ประชาชนได้

2. เพื่อใหแ้กนน าสุขภาพได้

แลกเปล่ียนเรียนรู้การท างาน

และประสบการณ์กับ

หน่วยงาน/องค์กรอื่นต่างพื้นที่



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

9 โครงการพฒันาการ 1.เพื่อพฒันาศักยภาพผู้ดูแล 1.ผู้สูงอายุกลุ่มติดบา้น/ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1.มีผู้ดูแลผู้ 1.ผู้สูงอายุและคนพกิาร กอง

ดูแลผู้สูงอายุหรือ ผู้สูงอายุและคนพกิาร ติดเตียงและคนพกิาร ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ สูงอายุและคน มีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น สาธารณสุขฯ

คนพกิารในชุมชน 2.เพื่อพฒันารูปแบบการ 2.อาสาสมัครแกนน า พกิารที่ผ่าน โดยจากการประเมิน

ดูแลผู้สูงอายุและคนพกิาร ผู้ดูแลผู้สูงอายุและ อบรมอย่างน้อย ADL

ในชุมชน คนพกิาร จ านวน 1คน/หมู่บา้น 2.มีภาคีเครือข่ายการ

3.เพื่อติดตามเยี่ยมสนับสนุน 50 คน 2.ผู้สูงอายุกลุ่ม ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

และแก้ไขปญัหาผู้สูงอายุ ติดบา้น/ติดเตียง และคนพกิาร

และคนพกิารในชุมชน ได้รับการดูแล

ตามแผนการ

ดูแลไม่น้อยกวา่

กวา่ 70%

10 โครงการบา้นเปด็เมือง 1.รณรงค์สร้างจิตส านึกในการ ชุมชน/หมู่บา้นในเขต 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 เกิดชุมชน/ 1.เกิดแกนน าชุมชนใน กอง

สะอาด จัดการขยะและรักษา เทศบาลต าบลบา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ หมู่บา้นต้นแบบ การจัดการขยะทั้ง 4 สาธารณสุขฯ

ความสะอาด ในการจัดการ ประเภท

2.สร้างแกนน าชุมชนในการ ขยะอย่างน้อย 2.เกิดชุมชนต้นแบบการ

จัดการปญัหาขยะและ 4  ชุมชน จัดการขยะทั้ง4ประเภท

ส่ิงแวดล้อม



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

11 โครงการบา้นเปด็รักษ์ 1.เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ พื้นที่ในเขตเทศบาล 100,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1.มีกิจกรรมด้าน 1.มีกิจกรรมอนุรักษ์ กอง

ส่ิงแวดล้อม และรักษาส่ิงแวดล้อม ต าบลบา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ส่ิงแวดล้อมและ และรักษาส่ิงแวดล้อม สาธารณสุขฯ

2.เพื่อเฝ้าระวงัปญัหาคุณภาพ ลดภาวะโลกร้อน 2.มีการเฝ้าระวงัและ

และแก้ไขปญัหาส่ิงแวดล้อม 2.มีเครือข่ายการ ปญัหาส่ิงแวดล้อมได้รับ

3.เพื่อสร้างเครือข่ายการ จัดการส่ิงแวดล้อม การแก้ไข

จัดการส่ิงแวดล้อมและลด และลดภาวะ 3.เกิดเครือข่ายการจัด

ภาวะโลกร้อน โลกร้อน การส่ิงแวดล้อมและลด

ภาวะโลกร้อน

12 โครงการบริหารจัดการ เพื่อใหบ้ริการการแพทย์ ในเขตเทศบาล 200,000 500,000 500,000 500,000 มีหน่วยบริการ ประชาชนได้รับบริการ กอง

ระบบบริการการแพทย์ ฉุกเฉินแก่ประชาชนในกรณี ต าบลบา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ การแพทฉ์ุกเฉิน ปฏบิติัการแพทย์ฉุกเฉิน สาธารณสุขฯ

ฉุกเฉิน (EMS) เกิดอุบติัเหตุและเจ็บปว่ย ที่พร้อมใหบ้ริการ อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง

ฉุกเฉิน ตลอด24ชม. และครอบคลุม

13 อุดหนุนส าหรับการ เพื่ออุดหนุนการด าเนินงาน/ ในเขตเทศบาล 1,680,000 460,000 460,000 460,000 460,000 ครอบคลุม ชุมชน/หมู่บา้น มีการ กอง

ด าเนินงานตามแนวทาง โครงการตามแนวทางโครงการ ต าบลบา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ 100% ด าเนินกิจการ/โครงการ สาธารณสุขฯ

โครงการพระราชด าริ พระราชด าริด้านสาธารณสุข ของหมู่บา้น ตามแนวทางพระราช

ด้านสาธารณสุข ใหแ้ก่หมู่บา้น/ชุมชน ด าริด้านสาธารณสุข

ครอบคลุมทกุหมู่บา้น

3,140,000 2,070,000 2,460,000 2,460,000 2,460,000รวม 13 โครงการ



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การพัฒนาคนและสังคมทีม่คุีณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดที ่2  การพัฒนาคนและสังคมทีม่คุีณภาพ

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการส่งเสริมศักยภาพและ เพื่อส่งเสริมศักยภาพและจัด ผู้สูงอายุในเขตต าบล 500,000 500,000 300,000 300,000 300,000 มีผู้เข้าร่วม ผู้สูงอายุในเขต กองสวสัดิการ

จัดสวสัดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ สวสัดิการแก่ผู้สูงอายุ บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ โครงการ ทต.บา้นเปด็ ได้รับการ สังคม

ในเขตเทศบาลต าบลบา้นเปด็ ในเขตต าบลบา้นเปด็ 2,000 คน จัดสรรสวสัดิการ

2 โครงการเสริมสร้างความรู้  -เพื่อสร้างความเข้มแข็งใหก้ับ ผู้พกิารที่มีภมูิล าเนาอยู่ 150,000 150,000 200,000 200,000 200,000 มีผู้เข้าร่วม  -เกิดการรวมกลุ่ม กองสวสัดิการ

ความเข้าใจในสิทธขิั้นพื้นฐาน กลุ่มคนพกิารและรวมกลุ่มกัน ในเขตต าบลบา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ โครงการ ร่วมกิจกรรมและความ สังคม

และเยี่ยมบา้นคนพกิารหรือ เปน็เครือข่าย 300 คน เข้าใจในสิทธิขั้นพืน้ฐาน

ทพุพลภาพในชุมชน  -เพื่อสร้างขวญัและก าลังใจ สร้างเครือข่ายผู้พกิาร

แก่คนพกิารและทพุพลภาพ  -ผู้พกิารหรือทพุพลภาพ

มีขวญัและก าลังใจใน

การด ารงชีวติ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  อ าเภอเมอืง  จังหวัดขอนแก่น

งบประมาณ

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

3 โครงการเวทแีลกเปล่ียนความรู้ -ผู้สูงอายุ มีโอกาสท ากิจกรรม จัดกิจกรรมโดยใหผู้้สูงอายุ 500,000 500,000 200,000 200,000 200,000 ผู้สูงอายุใน ผู้สูงอายุ เกิดความรู้สึก กองสวสัดิการ

และพฒันาศักยภาพความเปน็อยู่ ร่วมกัน มีส่วนร่วมแสดงความ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ เขต ทต. มีคุณค่าในตัวเอง สังคม

ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลต าบล -ส่งเสริมความมีคุณค่าใหก้ับ คิดเหน็ พบปะ แลกเปล่ียน บา้นเปด็ เข้า รวมถึงได้แสดงความ

บา้นเปด็ ผู้สูงอายุ ความรู้ ร่วมโครงการ คิดเหน็ต่อสังคม

ทั้ง23 หมู่บ้าน

4 อุดหนุนโครงการสนับสนุน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ สนับสนุนงบประมาณ 10,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ปี ผู้ประสบภยัพบิติั กองสวสัดิการ

ภารกิจของเหล่ากาชาด เหล่ากาชาด อ.เมืองขอนแก่น ใหก้ับเหล่ากาชาด ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส สังคม

จังหวดัขอนแก่น จังหวดัขอนแก่น ในสังคมได้รับการ

  ช่วยเหลือ

5 โครงการอุดหนุนศูนย์ผู้ปว่ย เพื่อสนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือ สนับสนุนงบประมาณ 30,000 30,000 -          -          -          1 คร้ัง/ปี ผู้ปว่ยโรคเอดส์ ได้รับ กองสวสัดิการ

โรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ปว่ยโรคเอดส์ และผู้ติดเชื้อ ใหก้ับอ.เมืองขอนแก่น ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ การดูแลสงเคราะห์ สังคม

อ าเภอเมืองขอนแก่น HIV ใหส้ามารถอยู่เปน็ปกติ

ในสังคมได้

1,190,000 1,230,000 750,000 750,000 750,000รวม 5 โครงการ



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 1 การพัฒนาเมอืงและชมุชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดที ่2  การพัฒนาคนและสังคมทีม่คุีณภาพ
2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปอ้งกันและแก้ไข  - เพื่อประชาสัมพนัธใ์หค้วามรู้ เยาวชน,ประชาชนในเขต 200,000 200,000 150,000 150,000 150,000 550 คน ปญัหาด้านยาเสพติดใน ส านักปลัด

ปญัหายาเสพติด โทษของยาเสพติดและปอ้งกัน ทต.บา้นเปด็ ทต.บ้านเป็ด ทต.บ้านเป็ด ทต.บ้านเป็ด ทต.บ้านเป็ด ทต.บ้านเป็ด เขตพื้นที่ลดลง เทศบาล

ยาเสพติดแก่ประชาชนในเขต

ทต.บา้นเปด็

 - ค้นหาผู้เสพยาเสพติดเข้า

บ าบดัฟื้นฟู

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  อ าเภอเมอืง  จังหวัดขอนแก่น

งบประมาณ

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

2 อุดหนุนศูนย์อ านวยการ เพื่อสนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนงบประมาณ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง/ปี ปญัหาด้านยาเสพติด ส านักปลัด

ปอ้งกันและปราบปราม ในการปอ้งกันและแก้ไข ใหก้ับ ศอ.ปส.จ.ขก. ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ และการจัดระเบยีบ เทศบาล

ยาเสพติดจังหวดัขอนแก่น ปญัหายาเสพติด จ.ขอนแก่น สังคมภายในจังหวดั

(ศอ.ปส.จ.ขก.)ตามโครงการ ขอนแก่นได้รับการแก้ไข

ปอ้งกันและแก้ไขปญัหา ใหดี้ขึ้น

ยาเสพติดจังหวดัขอนแก่น

3 อุดหนุนศูนย์ปฏบิติัการปอ้งกัน  -เพื่อปอ้งปรามและเฝ้าระวงั อ าเภอเมืองขอนแก่น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ปี ปญัหายาเสพติดและ ส านักปลัด

และปราบปรามยาเสพติด ปญัหายาเสพติด,อาชญากรรม ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ปญัหอาชญากรรมลดลง เทศบาล

อ าเภอเมืองขอนแก่น  - เพื่อใหเ้กิดเครือข่ายความ

(ศป.ปส.อ.เมืองขอนแก่น) ร่วมมือภาครัฐและประชาชน

ตามโครงการปอ้งกันและ

แก้ไขปญัหายาเสพติด

อ าเภอเมืองขอนแก่น

4 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม สนับสนุนงบประมาณ 150,000 150,000 - - - ประชาชน ประชาชนในเขตเทศบาล กองสวสัดิการ



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

เพื่อจัดกิจกรรมเทดิพระ การเทดิพระเกียรติและการ ใหก้ับคณะกรรมการ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ในเขต ต าบลบา้นเปด็ เกิดความ สังคม

เกียรติในชุมชน เนื่องใน แสดงออกถึงความจงรักภกัดี ชุมชนในเขตเทศบาล เทศบาล รู้สึกภาคภมูิใจ และเกิด

วนัเฉลิมพระชนมพรรษา และถวายเปน็พระราชกุศลแด่ ต าบลบา้นเปด็ในเดือน ต.บา้นเปด็ ความจงรักภกัดีต่อ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหา สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชิรา ของวนัเฉลิมพระเจ้า 23 หมู่บา้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั

วชิราลงกรณ บดินทร ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร อยู่หวัมหาวชิรลงกรณ มหาวชิราลงกรณ

เทพยวรางกูร บดินทรเทพยวรางกรู บดินทรเทพยวรางกูร

5 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม สนับสนุนงบประมาณ 150,000 150,000 - - - ประชาชน ประชาชนในเขตเทศบาล กองสวสัดิการ

เพื่อจดักจิกรรมเทิดพระเกยีรติ การเทดิพระเกียรติ และการ ใหก้ับคณะกรรมการ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ในเขต ต าบลบา้นเปด็ เกิดความ สังคม

ในชุมชน เนื่องในวนัเฉลิม แสดงออกถึงความจงรักภกัดี ชุมชนในเขตเทศบาล เทศบาล รู้สึกภาคภมูิใจ และเกิด

พระชนมพรรษาสมเด็จ และถวายเปน็พระราชกุศล ต าบลบา้นเปด็ในเดือน ต.บา้นเปด็ ความจงรักภกัดีต่อ

พระนางเจ้าสิริกิต์ิ แด่สมเด็จพระนางเจ้า ของวนัเฉลิมพระชนม 23 หมู่บา้น สมเด็จพระนางเจ้า

พระบรมราชินีนาถ สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พรรษาของสมเด็จ สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ

พระนางเจ้าสิริกิต์ิ

พระบรมราชินีนาถ

6 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม สนับสนุนงบประมาณ -          -          500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนในเขตเทศบาล กองสวสัดิการ

เพื่อจัดกิจกรรมเทดิพระเกียรติ การเทดิพระเกียรติ และการ ใหก้ับคณะกรรมการ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ในเขต ต าบลบา้นเปด็เกิดความ สังคม
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ในชุมชนเนื่องในวนัส าคัญของ แสดงออกถึงความจงรักภกัดี ชุมชนในเขตเทศบาล เทศบาล รู้สึกภาคภมูิใจและเกิด

ของพระบรมวงศานุวงศ์ และถวายเปน็พระราชกุศล ต าบลบา้นเปด็ ต.บา้นเปด็ ความจงรักภกัดีต่อ

ในรัชกาลที่ 10 ทกุพระองค์ แด่พระบรมวงศานุวงศ์ 23 หมู่บา้น พระบรมวงศานุวงศ์ใน

ในรัชกาลที่ 10 ทกุพระองค์ รัชกาลที่ 10 ทกุพระองค์

7 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณ 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ประชาชน ประชาชนในเขต กองสวสัดิการ

เพื่อการท ากิจกรรมพฒันา การพฒันาชุมชน ส่งเสริม ใหก้ับคณะกรรมการ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ในเขต เทศบาลมีคุณภาพชีวติ สังคม

ชุมชนในเขตเทศบาลต าบล การมีส่วนร่วมในชุมชนยกระดับ ชุมชนในเขตเทศบาล เทศบาล ที่ดีขึ้นมีความสามัคคี

บา้นเปด็ คุณภาพชีวติของประชาชน ต าบลบา้นเปด็เปน็ราย ต าบล บรรเทาปญัหาความ

ในเขตเทศบาลต าบลบา้นเปด็ ไตรมาสรวม 4 คร้ังต่อปี บา้นเปด็ เดือดร้อนเกิดการพฒันา

23 หมู่บา้น ชุมชนใหม้ีความยั่งยืน

ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง

1,780,000 1,780,000 1,930,000 1,930,000 1,930,000รวม 7 โครงการ



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การพัฒนาคนและสังคมทีม่คุีณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 7 การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เขม้แขง็ และพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือการแขง่ขนัภายใตห้ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดที ่2  การพัฒนาคนและสังคมทีม่คุีณภาพ
2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการฝึกอบรมประชาชน เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนได้ จัดฝึกอบรม แลกเปล่ียน 600,000 600,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนได้เรียนรู้ กองสวสัดิการ

เรียนรู้เพื่อสืบสานงานใน เรียนรู้สามารถเผยแพร่เกี่ยวกับ ประสบการณ์ และศึกษา ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ในเขต น้อมน าหลักปรัชญา สังคม

พระราชด าริ พระราชกรณียกิจพระมหา ดูงานโครงการอันเนื่อง ทต.บา้นเปด็ เศรษฐกิจพอเพยีงและ

กรุณาธคุิณและพระราชด าริ มาจากพระราชด าริ จ านวน ปฏบิติัหน้าที่ในการ

ผ่านโครงการอันเนื่องมาจาก 23 หมู่บา้น สืบสานแนวคิด เผยแพร่

พระราชด าริ ในพระบาทสมเด็จ ความส าเร็จของโครงการ

พระปรมินทรมหาภมูิพล อันเนื่องมาจาก

อดุลยเดชฯ พระราชด าริ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณ

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  อ าเภอเมอืง  จังหวัดขอนแก่น



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

2 โครงการพฒันา และส่งเสริม เพื่อเปน็การส่งเสริมและพฒันา ประชาชน ในเขตเทศบาล 300,000 300,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ประชาชนในเขต ทต. กองสวสัดิการ

อาชีพของประชาชนในเขต อาชีพใหก้ับประชาชนในเขต ต าบลบา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ในเขต บา้นเปด็ ได้รับโอกาส สังคม

เทศบาลต าบลบา้นเปด็ เทศบาลต าบลบา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ในการเรียนรู้และพฒันา

จ านวน ฝีมือด้านอาชีพ เกิด

23 หมู่บา้น ทกัษะฝีมือเพื่อสามารถ

ประกอบอาชีพได้

3 โครงการสร้างความเข้มแข็ง 1. ส่งเสริมพฒันาใหชุ้มชนต่างๆ มจีัดประชุมคณะกรรมการ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีผู้เข้าร่วม 1. กระตุ้นใหชุ้มชนต่างๆ กองสวสัดิการ

ใหก้ับชุมชน กิจกรรมร่วมกัน ชุมชนเดือนละ 1 คร้ัง ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ โครงการ มีส่วนร่วมในการแสดง สังคม

2. สร้างระบบเครือข่ายชุมชน ชุมชนมีการจัดกิจกรรม 140คน/เดือน ความคิดเหน็

ใหเ้ข้มแข็ง และพฒันาชุมชนอย่าง 2. ระบบเครือข่ายชุมชน

ต่อเนื่อง มีความเข้มแข็ง

4 โครงการจัดประชุมเชิง  - เพื่อเปดิโอกาสใหอ้งค์กรชุมชนจัดประชุมฯใหก้ับชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีผู้เข้าร่วม  - องค์กรชุมชนได้มี กองสวสัดิการ

ปฏบิติัการเพื่อจัดท า ได้มีบทบาทและมีส่วนร่วม ในเขตพื้นที่ จ านวน ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ โครงการ บทบาทและมีส่วนร่วมใน สังคม

แผนชุมชน ในการพฒันาชุมชนตนเอง  85 ชุมชน 140 คน การพฒันาชุมชนตนเอง

 - เพื่อใหชุ้มชนมีแผนชุมชนเปน็  - ท าใหม้ีแผนชุมชนที่

ของตนเอง ชัดเจน
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5 โครงการเสริมสร้างครอบครัว เพื่อส่งเสริมการมีส่วนรับผิดชอบ  - จัดกิจกรรมสร้างฐาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีผู้เข้าร่วม เด็กเยาวชนมีภมูิคุ้มกันใน กองสวสัดิการ

อบอุ่นเข้มแข็ง ต่อสังคมเพื่อจะได้ไม่สร้างปญัหา ความรู้ ใหก้ับสมาชิกใน ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ โครงการ การปอ้งกันปญัหาต่างๆ สังคม

ใหก้ับตนเอง ครอบครัว สังคม ครอบครัว 115 คน เช่น ยาเสพติด โรคเอดส์

และมีส่วนร่วมในการปอ้งกัน  - จัดกิจกรรมเสริมสร้าง พฤติกรรมทางเพศ 

และแก้ไขปญัหา ความสัมพนัธร์ะหวา่ง เปน็ต้น

สมาชิกในครอบครัว

6 โครงการฝึกอบรมและ  - เพื่อส่งเสริมภาวะผู้น าแก่สตรี  - จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้ 500,000 500,000 300,000 300,000 300,000 มีผู้เข้าร่วม  - กลุ่มสตรีมีการพฒันา กองสวสัดิการ

ทศันศึกษาดูงานเพื่อพฒันา ในชุมชน และพฒันาสตรีใน และศึกษาดูงานนอก ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ โครงการ และมีบทบาทในสังคม สังคม

ศักยภาพบทบาทของกลุ่ม ด้านต่างๆ สถานที่ ใหก้ับกลุ่มสตรี 115 คน มากขึ้น

สตรีเทศบาลต าบลบา้นเปด็  - เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ทต.บา้นเปด็  - กลุ่มสตรีมีความเข้ม-

ของบทบาทสตรี การยุติความ แข็งในด้านปฏบิติัหน้าที่

รุนแรงในครอบครัว  สามารถลดปญัหาความ

 - เพื่อศึกษาหาความรู้และ รุนแรงแก้ไขปญัหาได้

ประสบการณ์จากทอ้งถิ่นอื่นและ  - กลุ่มสตรีได้พฒันาและ

น ามาปรับปรุงพฒันาการด าเนิน ปรับปรุงการท างานได้ดี

งานของกลุ่มสตรีในด้านต่างๆ ยิ่งขึ้น
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7 โครงการฝึกอบรมและ เพื่อเสริมสร้างความรู้และ จัดฝึกอบรม และใหค้ณะ 1,200,000 1,200,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 มีผู้เข้าร่วม ผู้น าชุมชน/ผู้น าหมู่บา้น กองสวสัดิการ

ทศันศึกษาดูงานของ ประสบการณ์ การแลกเปล่ียน กรรมการชุมชน/ผู้น า ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ โครงการ และบคุคลในชุมชนเกิด สังคม

คณะกรรมการชุมชน ผู้น า วฒันธรรมและการเสริมสร้าง หมู่บา้นและบคุคลใน 300 คน ความรู้ความเข้าใจ  

หมู่บา้นและบคุคลในชุมชน ความรัก ความสามัคคีใน ชุมชนไปศึกษาดูงาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับ

หมู่คณะ หน่วยงานราชการอื่น มาพฒันาชุมชนให้

รวมถึงสถานที่ต่างๆ ที่มี เกิดความเข้มแข็งยั่งยืน

ความส าคัญ

8 โครงการพฒันาศักยภาพ 1.เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนได้ แกนน าสภาเด็กและ  - 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กและ เด็กและเยาวชนมีภาวะ กองสวสัดิการ

สภาเด็กและเยาวชน ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตน เยาวชนและผู้เข้าร่วม ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ เยาวชน การเปน็ผู้น า และเปน็ สังคม

2.เพื่อพฒันาทกัษะด้านผู้น า โครงการฯ ในพื้นที่ ในเขต บคุคลสาธารณะในสังคม

เด็กและเยาวชน เทศบาลต าบล

3.เพื่อสร้างเครือข่ายการท างาน บา้นเปด็

ขององค์กรเด็กและเยาวชน

4.เพื่อสร้างความสามัคคีของ

เด็กและเยาวชน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

9 โครงการสภาเด็กและเยาวชน 1.เพื่อแสดงถึงการรวมพลังความ กิจกรรมกวาดใบไม้  - 100,000 100,000 100,000 100,000 สถานที่ ประชาชนในเขตเทศบาล กองสวสัดิการ

อาสาท าความดีเพื่อสังคม สามัคคีและการท างานเปน็ทมี ตัดกิ่งไม้ขัดพื้น กวาด ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ สาธารณ ต าบลบา้นเปด็ ได้รับ สังคม

2.เพื่อช่วยสร้างสรรค์ประโยชน์ เช็คถู ท าความสะอาด ประโยชน์ ความพงึพอใจเกิดความ

ต่อชุมชนสังคม อันเปน็ตัวอย่าง ทาสีในบริเวณสถานที่ ในพื้นที่ ภาคภมูิใจ และมีความ

ที่ดีของเด็ก และเยาวชน สาธารณประโยชน์ เช่น ต าบลบา้นเปด็ รู้สึกดี ๆ ต่อเด็กและ

โรงเรียน วดั รพ.สต. เยาวชนรุ่นใหม่

ศาลาประชาคม

ประจ าหมู่บา้น

3,100,000 3,300,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000รวม  9  โครงการ



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาทีย่ั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดที ่2  การพัฒนาคนและสังคมทีม่คุีณภาพ

            แนวทางการพัฒนา.............................................................................................................................................2.6 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการทอ้งถิ่นไทยรวมใจภกัด์ิ เพื่อแก้ไขปญัหาภาวะโลกร้อน ภายในเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 23 หมู่บา้น ลดภาวะโลกร้อนและ ส านักปลัด

รักษพ์ื้นที่สีเขียว และปรับปรุงสวนสาธารณะ ต าบลบา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ สวนสาธารณะ เทศบาล

มีความสวยงามร่มร่ืน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000รวม 1 โครงการ

งบประมาณ

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  อ าเภอเมอืง  จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 1 การพัฒนาเมอืงและชมุชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดที ่2  การพัฒนาคนและสังคมทีม่คุีณภาพ

2.7 แผนงานงบกลาง

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการค่าใช้จ่ายในการ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ หมู่บา้นในเขตเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อุบติัเหตุใน อุบติัเหตุภายในหมู่บา้น ส านักปลัด

จัดการจราจร ด าเนินการเกี่ยวกับการจราจร ต าบลบา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ หมู่บา้นลดลง ในเขต ทต.บา้นเปด็ เทศบาล

ภายในเขตเทศบาลต าบล ร้อยละ 20 ลดลง

บา้นเปด็

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000รวม  1  โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณ

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  อ าเภอเมอืง  จังหวัดขอนแก่น



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การพัฒนาคนและสังคมทีม่คุีณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดที ่2  การพัฒนาคนและสังคมทีม่คุีณภาพ

2.7 แผนงานงบกลาง

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุในเขต ต.บา้นเปด็ 29,524,000 33,524,000 37,524,000 41,524,000 41,524,000 ผู้สูงอายุในเขต ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบติัใน กองสวสัดิการ

ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพยีงพอ ที่มีอายุ 60 ปขีึ้นไปที่มี ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ เทศบาลต าบล เขตทต.บา้นเปด็ได้รับการ สังคม

หรือไม่สามารถประกอบอาชีพ คุณสมบติัครบถ้วน บา้นเปด็ จัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

เล้ียงตัวเองได้ 23 หมู่บา้น และมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

2 เบี้ยยังชีพคนพกิาร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติผู้พกิารคนพกิารในเขตเทศบาล 552,000 8,000,000 8,000,000 9,600,000 11,904,000 ผู้พกิารในเขต คนพกิารที่มีคุณสมบติัใน กองสวสัดิการ

ที่มีรายได้ไม่เพยีงพอหรือไม่ ต าบลบา้นเปด็ที่มี ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ เทศบาลต าบล เขต ทต.บา้นเปด็ได้รับการ สังคม

สามารถประกอบอาชีพ คุณสมบติัครบถ้วน บา้นเปด็ จัดสรรเบี้ยยังชีพคนพกิาร

เล้ียงตัวเองได้ 23 หมู่บา้น และมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณ

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  อ าเภอเมอืง  จังหวัดขอนแก่น



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

3 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ ผู้ปว่ยเอดส์ในเขตเทศบาล 174,000 234,000 294,000 354,000 354,000 ผู้ปว่ยเอดส์ ผู้ปว่ยเอดส์ได้รับการ กองสวสัดิการ

ผู้ปว่ยเอดส์ที่มีรายได้ไม่เพยีงพอ ต าบลบา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ในเขตเทศบาล จัดสรรเบี้ยยังชีพ สังคม

หรือไม่สามารถประกอบอาชีพ ต าบลบา้นเปด็ ผู้ปว่ยเอดส์สามารถ

เล้ียงตัวเองได้ 23 หมู่บา้น ยกระดับคุณภาพชีวติ

ใหดี้ขึ้น

4 เงินสมทบกองทนุระบบ เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริม กองทนุหลักประกัน 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 กองทนุมีการ ประชาชนได้รับบริการ กอง

หลักประกันสุขภาพใน สุขภาพและส่งเสริมการมี สุขภาพ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ บริหารจัดการ ในการส่งเสริม ปอ้งกัน สาธารณสุขฯ

ระดับทอ้งถิ่นหรือพื้นที่ ส่วนร่วมของประชาชนในการ ผ่านเกณฑ์ และฟื้นฟสุูขภาพโดยใช้

(สปสช.) ส่งเสริม ปอ้งกัน และฟื้นฟู ประเมินใน งบประมาณจากกองทนุฯ

สุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ระดับ A+

30,950,000 42,458,000 46,518,000 52,178,000 54,482,000รวม 4 โครงการ



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การเพ่ิมศักยภาพของเมอืงเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมภิาคลุ่มน ้าโขงและอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต้าบลบ้านเป็ดที ่3 การพัฒนาเมอืงและชมุชนน่าอยู่

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง 1.ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม.  - - 878,000 -  - 2 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีต และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น3) ทต.บ้านเป็ด ได้รับการแก้ไข

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บา้นเปด็ ความยาว 78.00 ม.

(จากส่ีแยกร้านต้นกล้าถึงบา้น พร้อมบอ่พกัและรางวี

นายค้า สิทธ)ิ 2.ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม.

(มอก.ชั้น3) 

ความยาว 233.00 ม.

พร้อมบอ่พกัและรางวี

รวมทั้ง 2 จุด ความยาวรวม

311.00 ม. พร้อมปา้ยโครงการ

จ้านวน 1 ปา้ย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต้าบลบ้านเป็ด  อ้าเภอเมอืง  จังหวัดขอนแก่น

ที ่ โครงการ

ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้าเนินการ

งบประมาณ



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

2 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง 1.ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม.  - 431,500  -  -  - 2 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีต และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น3) ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บา้นเปด็ ความยาว 107.00 ม.

(ซอยบา้นนายธนพล หาญสุริย์ พร้อมบอ่พกัและรางวี

คู่ขนานกับนายจรัส นาคโนนทนั) 2.ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม.

(มอก.ชั้น3)พร้อมบอ่พกัและ

รางว ีรวมทั้ง 2 ฝ่ัง ความยาว

รวม 214.00 ม. พร้อม

ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

3 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง 1.ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม.  -  - 516,000 -  - 2 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีต และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น3) ทต.บ้านเป็ด ได้รับการแก้ไข

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บา้นเปด็ ความยาว 137.00 ม.

(ซอยนางเข็มมา ประเสริฐสังฆ)์ พร้อมบอ่พกัและรางวี

2.ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม.

(มอก.ชั้น3)ความยาว137.00ม. 

พร้อมบอ่พกัและรางว ี

รวมทั้ง 2 ฝ่ัง ความยาวรวม

274.00 ม. พร้อมปา้ยโครงการ

จ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

4 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง 1.ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม.  - 191,000 - -  - 2 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีต และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น3 )ความยาว60.00ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บา้นเปด็ พร้อมบอ่พกัและรางวี

(ซอยนางล้าดวน รุณจันทา) 2.ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม.

(มอก.ชั้น3 )ความยาว60.00ม.

พร้อมบอ่พกัและรางวี

รวมทั้ง 2 ฝ่ัง ความยาวรวม

120.00 ม. พร้อมปา้ยโครงการ

จ้านวน 1 ปา้ย

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม.  -  - - - 705,000 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บา้นเปด็ ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 260.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

(จากถนนศรีจันทร์ ถึงสามแยก หนา 0.15 ม. การใช้เส้นทาง

โครงการแลนด์แอนด์เฮ้าส์) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ คมนาคม

1,300.00 ตร.ม. พร้อมปา้ย

โครงการ จ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

6 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม. -  -  - 363,000  - 1 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีต และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น3) ทต.บ้านเป็ด ได้รับการแก้ไข

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บา้นเปด็ ความยาว 120.00 ม. 

(จากส่ีแยกบา้นเลขที่ 42 ถึงแยก พร้อมบอ่พกัและรางว ีพร้อม

โรงเรียนบา้นเปด็ทา่บงึประชา ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

สงเคราะห์)

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. - - 464,000  -  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก หมู่ที่ 1 บา้นเปด็ (ทางทศิ ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ยาว 174.00 ความม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

ตะวนัออกบอ่บ้าบดัน้้าเสีย) หนา 0.15 ม. การใช้เส้นทาง

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ คมนาคม

870.00 ตร.ม. พร้อมปา้ย

โครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 3.00 ม.  -  - 54,000  -  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก หมู่ที่ 1 บา้นเปด็ (จากบา้น ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 34.00 ม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

เลขที่ 171 นายชิษณุพงษ ์โอดพมิพ์) หนา 0.15 ม. การใช้เส้นทาง

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ คมนาคม

102.00 ตร.ม. พร้อมปา้ย

โครงการ จ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

9 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม.  - - 1,227,000 -  - 1 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีตเสริม และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น3) ทต.บ้านเป็ด ได้รับการแก้ไข

เหล็ก หมู่ที่ 2 บา้นเปด็ ความยาว 445.00 ม. 

(บา้น จ.ส.อ.วรีะศักด์ิ ถึงบงึกี) พร้อมบอ่พกัและรางว ีพร้อม

ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

10 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม.  - - 1,123,000  -  - 1 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีตเสริม และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น3) ทต.บ้านเป็ด ได้รับการแก้ไข

เหล็ก หมู่ที่ 2 บา้นเปด็ ความยาว 389.00 ม. 

(บา้นนางหนูพลอย สิทธ ิถึงโรงเรียน พร้อมบอ่พกัและรางว ีพร้อม

บา้นเปด็) ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

11 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม.  -  -  - 644,400  - 1 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีตเสริม (มอก.ชั้น3) ทต.บ้านเป็ด ได้รับการแก้ไข

เหล็ก หมู่ที่ 2 บา้นเปด็ (จากบา้น ความยาว 220.00 ม. 

นายสันติ ถึงบา้นนายเพลิด นามศิริ) พร้อมบอ่พกัและรางว ีพร้อม

ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

12 โครงการก่อสร้างถนน พร้อมก่อสร้าง เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ 1.ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม.  - 1,886,000  - -  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

วางทอ่ระบายน้้า พร้อมบอ่พกัและ ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมใน ความยาว 382.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

รางวคีอนกรีตเสริมเหล็ก และปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง หนา 0.15 ม. การใช้เส้นทาง

หมู่ที่ 2 บา้นเปด็ (ทศิตะวนัตก และน้้าเน่าเสียในชุมชน หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่  คมนาคม และ

โรงเรียนขอนแก่นวทิยาลัย) น้อยกวา่ 1,910.00 ตร.ม. ปญัหาน้้าทว่มขัง

2.ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม. ได้รับการแก้ไข

(มอก.ชั้น3) 

ความยาว 387.00 ม.

พร้อมบอ่พกัและรางวพีร้อม

ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม.  - 275,000  - -  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก หมู่ที่ 2 บา้นเปด็ (จากซอย ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 100.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

สันติสุข แยกเข้าบา้นสันติ พลิาอ่อน) หนา 0.15 ม การใช้เส้นทาง

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรรวมไม่ คมนาคม

น้อยกวา่ 500.00 ตร.ม. พร้อม

ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม.  -  -  - 1,104,800  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บา้นเปด็ ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 400.00 ม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

(จากถนนศรีจันทร์ หน้าสถานีต้ารวจ หนา 0.15 ม. การใช้เส้นทาง

ข้างบา้นนายบวัผัน) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่ คมนาคม

น้อยกวา่ 2,000.00 ตร.ม

พร้อมปา้ยโครงการจ้านวน

 1 ปา้ย

15 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง 1.ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม.  -  - 961,000 - - 2 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีตเสริม และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น3) ทต.บ้านเป็ด ได้รับการแก้ไข

เหล็ก หมู่ที่ 2 บา้นเปด็ ความยาว 173.00 ม.

(จากส่ีแยกบา้น นางประไพรทอง พร้อมบอ่พกัและรางวี  

ถึงถนนศรีจันทร์) 2.ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม. 

(มอก.ชั้น3) 

ความยาว 173.00 ม. 

พร้อมบอ่พกัและรางว ี

รวมทั้ง 2 ฝ่ัง ความยาวรวม

346.00 ม. พร้อมปา้ยโครงการ

จ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. -  -  - 1,209,300  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก หมู่ที่ 2 บา้นเปด็ ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 345.00 ม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

(ชุมชนมะลิวลัย)์ หนา 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่ การใช้เส้นทาง

ผิวจราจรรวมไม่น้อยกวา่ คมนาคม

1,725.00 ตร.ม. พร้อม

ปา้ยโครงการจ้านวน 1 ปา้ย

17 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง 1.ขนาดทอ่ Ø 0.60ม. - -  - 1,195,900  - 2 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีตเสริม และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น3) ทต.บ้านเป็ด ได้รับการแก้ไข

เหล็ก หมู่ที่ 2 บา้นเปด็ ความยาว 200.00 ม.

(ศาลากลางบา้นหมู่ที่ 2 ถึง พร้อมบอ่พกัและรางวี  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล 2.ขนาดทอ่ Ø 0.60ม.

บา้นเปด็) (มอก.ชั้น3) 

ความยาว 200.00 ม.

พร้อมบอ่พกัและรางวี

รวมทั้ง 2 ฝ่ัง ความยาวรวม

400.00 ม .พร้อมปา้ยโครงการ

จ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

18 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง 1.ขนาดทอ่  0.60 ม.  -  - 638,000  -  - 2 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีตเสริม และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น3) ทต.บ้านเป็ด ได้รับการแก้ไข

เหล็ก หมู่ที่ 2 บา้นเปด็ (จากหน้า ความยาว 135.00 ม. 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล พร้อมบอ่พกัและรางวี

บา้นเปด็ลงบงึกี) 2.ขนาดทอ่  0.60 ม.

(มอก.ชั้น3)

ความยาว 135.00 ม.

พร้อมบอ่พกัและรางวี

รวมทั้ง 2 ฝ่ังความยาวรวม 

270.00 ม. พร้อมปา้ยโครงการ

จ้านวน 1 ปา้ย

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม.  -  - 9,180,600  -  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บา้นเปด็ ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 3,349.00 ม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

(ถนนรอบบงึกี) หนา 0.15 ม. การใช้เส้นทาง

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่ คมนาคม

น้อยกวา่ 16,745.00 ตร.ม.

พร้อมปา้ยโครงการจ้านวน

จ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

20 โครงการก่อสร้างถนน พร้อมก่อสร้าง เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ 1.ผิวจราจรกวา้ง 5.00ม. - - - 623,100  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

วางทอ่ระบายน้้า พร้อมบอ่พกัและ ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมใน ความยาว 220.00 ม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

รางวคีอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 และปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง หนา 0.15 ม.  การใช้เส้นทาง

บา้นเปด็ (ข้างโรงเรียนเทศบาล และน้้าเน่าเสียในชุมชน หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่ คมนาคม และ

ต้าบลบา้นเปด็ ฝ่ังทศิตะวนัออก) น้อยกวา่ 1,100.00 ตร.ม. ปญัหาน้้าทว่มขัง

2.ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม. ได้รับการแก้ไข

(มอก.ชั้น3)

ความยาว 220.00 ม. 

พร้อมบอ่พกัและรางวี

พร้อมปา้ยโครงการ จ้านวน

 1 ปา้ย

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม.  - 270,000  -  -  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก หมู่ที่ 2 บา้นเปด็ ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 100.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

(ซอยแสนสุข 2) คอนกรีตหนา 0.15 ม. การใช้เส้นทาง

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ คมนาคม

500.00 ตร.ม. พร้อมปา้ย

โครงการ จ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม.  - 474,000  -  -  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก หมู่ที่ 2 บา้นเปด็ ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 175.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

(ซอยแสนสุข 3) คอนกรีตหนา 0.15 ม. การใช้เส้นทาง

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ คมนาคม

875.00 ตร.ม. พร้อมปา้ย

โครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม.  -  -  - 1,052,900  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก หมู่ที่ 2 บา้นเปด็ ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 370.00 ม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

(ซอยอารินทพิย์รีสอร์ท) คอนกรีตหนา 0.15 ม. การใช้เส้นทาง

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ คมนาคม

1,850.00 ตร.ม. พร้อมปา้ย

โครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

24 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม. - 558,000  -  -  - 1 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีตเสริม และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น3)  ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

เหล็ก หมู่ที่ 3 บา้นเปด็ (จากส่ีแยก ความยาว 205.00 ม.

โรงเรียนบา้นเปด็ประชาสงเคราะห์ พร้อมบอ่พกัและรางว ีพร้อม

ถึงแยกบา้น นางทองถิน สิมมา) ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

25 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม.  -  - 962,000  -  - 1 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีตเสริม และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น3) ทต.บ้านเป็ด ได้รับการแก้ไข

เหล็ก หมู่ที่ 3 บา้นเปด็ (จากบา้นนาง ความยาว 350.00 ม. 

อุบล อุทธา ถงึบ้านนายอภิรักษ์ อุทธา) พร้อมบอ่พกัและรางว ีพร้อม

ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

26 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง 1.ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม.  -  - 487,000  -  - 2 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีตเสริม และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น3) ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

เหล็ก หมู่ที่ 3 บา้นเปด็ (จากบา้นนาย ความยาว 110.00 ม. 

สมัคร หาญสุริย์จากบา้นเลขที่ 58 พร้อมบอ่พกัและรางว ี

ถึงบา้นเลขที่ 26 คู่ขนานบา้นเลขที่ 2.ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม.

48 นางสมบด สูงนารถ ถึงบา้นเลขที่ (มอก.ชั้น3)

140/1 นางอรุณศรี นามโสม) ความยาว 156.00 ม. 

พร้อมบอ่พกัและรางวี

รวมทั้ง 2 ฝ่ัง ความยาวรวม

266.00 ม. พร้อมปา้ยโครงการ

จ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

27 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม.  - 575,000  -  -  - 1 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีตเสริม และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น3) ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

เหล็ก หมู่ที่ 4 บา้นโคกฟนัโปง ความยาว 340.00 ม. 

(ถนนเส้นกลางชุมชนคนไทบา้น) พร้อมบอ่พกัและรางว ีพร้อม

ปา้ยโครงการ จ้านวน  1 ปา้ย

28 โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ 1.ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.  -  - 1,995,000  -  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

(โดยวธิ ีOverlay Asphaltic ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 300.00 ม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

concrete) หมู่ที่ 4 บา้นโคกฟนัโปง หนา 0.04 ม. การใช้

(จากส่ีแยกบา้นโคกฟนัโปง 2.ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. 

ถึงทางเล่ียงเมืองขอนแก่น) ความยาว 1,050.00 ม. 

หนา 0.04 ม. 

3.เสริมผิวทางเชื่อมผิวจราจร

กวา้ง 5.00 ม. 

ความยาว 5.00 ม. 

หนา 0.04 ม. จ้านวน 10 จุด

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่

น้อยกวา่7,300.00 ตร.ม.พร้อม

ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม. -  - 569,000 -  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก หมู่ที่ 4 บา้นโคกฟนัโปง ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 260.00 ม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

(ชุมชนเจริญสุข หน้าบา้นประธาน หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิว การใช้เส้นทาง

ชุมชน) จราจรรวมไม่น้อยกวา่ คมนาคม

1,040.00 ตร.ม. พร้อม

ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

30 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่Ø 0.40ม.(มอก.ชั้น3)  - 312,000  -  -  - 1 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีตเสริม และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาว 188.00 ม.พร้อม ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

เหล็ก หมู่ที่ 4 บา้นโคกฟนัโปง บอ่พกัและรางว ีพร้อม

(ซอยอารีสัมพนัธต์ลอดสาย) ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

31 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม.  -  -  - 702,000  - 1 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีตเสริม และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น3)ความยาว350.00ม. ทต.บ้านเป็ด ได้รับการแก้ไข

เหล็ก หมู่ที่ 4 บา้นโคกฟนัโปง พร้อมบอ่พกัและรางว ีพร้อม

(ถนนแก่นจันทร์) ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

32 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม.  -  -  - 186,000  - 1 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีตเสริม และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น3) ทต.บ้านเป็ด ได้รับการแก้ไข

เหล็ก หมู่ที่ 4 บา้นโคกฟนัโปง ความยาว 62.00 ม. 

(นายประสาท สิงหโ์อ ถึงหน้าบา้น พร้อมบอ่พกัและรางว ีพร้อม

นางวารุณี รัตนบตุร) ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

33 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม.  -  - 702,000  - 1 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีตเสริม และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น3) ทต.บ้านเป็ด ได้รับการแก้ไข

เหล็ก หมู่ที่ 4 บา้นโคกฟนัโปง ความยาว 350.00 ม.

(ถนนเส้นกลางชุมชนหนองโม)้ พร้อมบอ่พกัและรางว ีพร้อม

ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

34 โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. - - 715,000  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

(โดยวธิ ีOverlay Asphaltic ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 440.00 ม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

concrete) หมู่ที่ 4 บา้นโคกฟนัโปง หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่  การใช้เส้นทาง

 (เส้นทศิใต้หมู่บา้น จากหน้าบา้น พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกวา่ คมนาคม

นางบวับาน ถึงหน้าบา้นนางบวัแดง) 2,200.00 ตร.ม. พร้อม

ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

35 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม. - - - 603,000 1 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีตเสริม และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น3) ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

เหล็ก หมู่ที่ 4 บา้นโคกฟนัโปง ความยาว 300.00 ม.

(จากบา้นอาจารย์แดง ถึงหน้า พร้อมบอ่พกัและรางว ีพร้อม

บา้นแม่บวับาน นามพทุธา) ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

36 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม.  - - - 1,309,000 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก หมู่ที่ 4 บา้นโคกฟนัโปง ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 600.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

(จากถนนวไีอพเีจริญสุข ถึงที่นา หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ การใช้เส้นทาง

นางผิว ค้าสิงห)์ ผิวจราจรรวมไม่น้อยกวา่ คมนาคม

2,400.00 ตร.ม. พร้อม

ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

37 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม.  -  -  - 696,000 1 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีตเสริม และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น3) ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

เหล็ก หมู่ที่ 4 บา้นโคกฟนัโปง ความยาว 346.00 ม.

(ถนนศาลากลางบา้น หมู่ที่ 4) พร้อมบอ่พกัและรางว ีพร้อม

ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

38 โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม. - -  - 237,000  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

(โดยวธิ ีOverlay Asphaltic ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 170.00 ม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

concrete) หมู่ที่ 4 บา้นโคกฟนัโปง หนา 0.04 ม.  การใช้เส้นทาง

(เส้นกลางชุมชนหนองโม้ ระหวา่ง หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่ คมนาคม

หมู่ที่ 21 กับหมู่ที่ 4) น้อยกวา่ 680.00 ตร.ม พร้อม

ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

39 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม. - -  - 329,000  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บา้นโคกฟนัโปง ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 150.00 ม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

(คุ้มวงัทอง) หนา 0.15 ม. การใช้เส้นทาง

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่ คมนาคม

น้อยกวา่ 600.00 ตร.ม.พร้อม

ปา้ยโครงการจ้านวน 1 ปา้ย

40 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. - - - 552,000  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บา้นโคกฟนัโปง ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 200.00 ม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

(ซอยทุ่งนาทอง) หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ การใช้เส้นทาง

ผิวจราจรรวมไม่น้อยกวา่ คมนาคม

1,000.00 ตร.ม. พร้อม

ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

41 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. - - -  - 318,000 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บา้นโคกฟนัโปง ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 115.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

(ซอยมีสุข) หนา 0.15 ม. การใช้เส้นทาง

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่ คมนาคม

น้อยกวา่ 575.00 ตร.ม. พร้อม

ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

42 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม. - - - 170,000  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บา้นโคกฟนัโปง ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 77.00 ม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

(ซอยหนองโจด) หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ การใช้เส้นทาง

ผิวจราจรรวมไม่ คมนาคม

น้อยกวา่ 308.00 ตร.ม. พร้อม

ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

43 โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. - - - 436,000  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

(โดยวธิ ีOverlay Asphaltic ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาวรวม 265.00 ม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

concrete) หมู่ที่ 4 บา้นโคกฟนัโปง หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่  การใช้เส้นทาง

(ต่อจากบา้นนายคาน เงินดี ถึง ผิวจราจรรวมไม่น้อยกวา่ คมนาคม

บา้นนางโอ่ง บญุจวง) 1,325.00 ตร.ม. พร้อม

ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

44 โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. - - - 290,000  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

(โดยวธิ ีOverlay Asphaltic ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาวรวม 168.00 ม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

concrete) หมู่ที่ 4 บา้นโคกฟนัโปง หนา 0.04 ม.  การใช้เส้นทาง

(เส้นศาลากลางบา้น ถึงหมู่ที่ 4 หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่ คมนาคม

จากถนนลาดยางหมู่ที่ 21) น้อยกวา่ 840.00 ตร.ม. พร้อม

ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

45 โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. - - - 285,000  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

(โดยวธิ ีOverlay Asphaltic ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาวรวม 165.00 ม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

concrete) หมู่ที่ 4 บา้นโคกฟนัโปง หนา 0.04 ม.  การใช้เส้นทาง

(เส้นชุมชนคนไทบา้น) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่ คมนาคม

น้อยกวา่ 825.00 ตร.ม. พร้อม

ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

46 โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. - - - 730,000  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

(โดยวธิ ีOverlay Asphaltic ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาวรวม 450.00 ม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

concrete) หมู่ที่ 4 บา้นโคกฟนัโปง หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่  การใช้เส้นทาง

(ถนนประชาธปิไตย ผ่านหน้า ผิวจราจรรวมไม่น้อยกวา่ คมนาคม

บา้นผู้ใหญ่ หมู่ที่ 4) 2,250.00 ตร.ม พร้อม

ปา้ยโครงการจ้านวน 1 ปา้ย

47 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม.  - 450,000  -  -  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก หมู่ที่ 4 บา้นโคกฟนัโปง ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 198.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

(ซอยโรงสีข้าว) หนา 0.15 ม. การใช้เส้นทาง

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่ คมนาคม

น้อยกวา่ 792.00 ตร.ม. พร้อม

ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

48 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม.  -  -  - 824,000  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บา้นโคกฟนัโปง ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 293.00 ม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

(ซอยโรงปลาร้า ทางไปบา้นเอื้ออาทร) หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ การใช้เส้นทาง

ผิวจราจรรวมไม่น้อยกวา่ คมนาคม

1,465.00 ตร.ม. พร้อม

ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

49 โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร - -  - 1,020,000  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

(โดยวธิ ีOverlay Asphaltic ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 718.00 เมตร ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

concrete) หมู่ที่ 5 บา้นหวัทุ่ง หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ การใช้เส้นทาง

(ถนนกลางบา้น) ผิวจราจรรวมไม่น้อยกวา่ คมนาคม

3,590.00 ตร.ม. พร้อม

ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

50 โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร - - - 790,000  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

(โดยวธิ ีOverlay Asphaltic และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาว 550.00 เมตร ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

concrete) หมู่ที่ 5 บา้นหวัทุ่ง หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่  การใช้เส้นทาง

  (ถนนเกตุแก้ว) ผิวจราจรรวมไม่น้อยกวา่ คมนาคม

2,750.00 ตร.ม. พร้อม

ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

51 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่  0.40 ม.  - 288,000  -  -  - 1 เส้น ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีตเสริม และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น3) ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

เหล็ก หมู่ที่ 5 บา้นหวัทุ่ง ความยาว 160.00 ม. 

ซอยร่วมใจพฒันา (ฝ่ังทศิตะวนัออก) พร้อมบอ่พกัและรางว ีพร้อม

ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

52 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง 1.ขนาดทอ่ 0.60 ม.  - 800,000  -  -  - 2 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีตเสริม และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น3) ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

เหล็ก หมู่ที่ 5 บา้นหวัทุ่ง ความยาว 150.00 ม.

(ถนนเกตุแก้วจากกลางบา้นไป พร้อมบอ่พกัและรางวี

ถนนมะลิวลัย)์ 2.ขนาดทอ่ 0.60 ม.

(มอก.ชั้น3)

ความยาว 150.00 ม.

พร้อมบอ่พกัและรางวี

รวมทั้ง 2 ฝ่ัง ความยาวรวม

300.00 ม. พร้อมปา้ย

โครงการ จ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

53 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง 1.ขนาดทอ่ 0.40 ม.  -  -  - 242,000  - 2 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีตเสริม และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น3)ความยาว70.00 ม. ทต.บ้านเป็ด ได้รับการแก้ไข

เหล็ก หมู่ที่ 5 บา้นหวัทุ่ง พร้อมบอ่พกัและรางว ี

(ซอยนางละมุล นามกุล) 2.ขนาดทอ่ 0.40 ม.

(มอก.ชั้น3)ความยาว70.00 ม. 

พร้อมบอ่พกัและรางว ี

รวมทั้ง 2 ฝ่ัง ความยาวรวม

140.00 ม. พร้อมปา้ย

โครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

54 โครงการก่อสร้างถนน พร้อมก่อสร้าง เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ 1.ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม.  - 372,000  -  -  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

วางทอ่ระบายน้้า พร้อมบอ่พกัและ ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมใน ความยาว 50.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

รางวคีอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 และปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง หนา 0.15 ม. การใช้เส้นทาง

บา้นหวัทุ่ง (ถนนรวมมิตร) และน้้าเน่าเสียในชุมชน หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่ คมนาคมและ

น้อยกวา่ 250.00 ตร.ม. ปญัหาน้้าทว่มขัง

2.ขนาดทอ่ 0.80 ม. ได้รับการแก้ไข

(มอก.ชั้น3) 

ความยาว 52.00 ม.

พร้อมบอ่พกัและรางว ีพร้อม

ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

55 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม. - - 884,000 -  - 1 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีต และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น3) ทต.บ้านเป็ด ได้รับการแก้ไข

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บา้นค้าไฮ ความยาว 329.00 ม.  

(ชุมชน 3 ถนนมะลิวลัย์ถึง พร้อมบอ่พกัและรางว ีพร้อม

ร้านไทยแลนด์คาไบค์) ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

56 โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. - - - 942,900 - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

(โดยวธิ ีOverlay Asphaltic ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 800.00 ม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

Concrete) หมู่ที่ 6 บา้นค้าไฮ หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ การใช้เส้นทาง

(มะลิวลัย์คาร์แคร์) ผิวจราจรรวมไม่น้อยกวา่ คมนาคม

4,000.00 ตร.ม. พร้อม

ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

57 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง 1.ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม. - - 1,662,000 -  - 2 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีตเสริม และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น3) ทต.บ้านเป็ด ได้รับการแก้ไข

เหล็ก หมู่ที่ 6 บา้นค้าไฮ ความยาว 367.00 ม.  

(จากส่ีแยกบา้นนางประพณิพร พร้อมบอ่พกัและรางวี

บา้นนายประดิษฐ์ ถึงวดัศรีสะอาด ) 2.ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม. 

(มอก.ชั้น3)

ความยาว 238.00 ม. 

พร้อมบอ่พกัและรางวี

รวมทั้ง 2 ฝ่ัง ความยาวรวม

605.00 ม. พร้อมปา้ยโครงการ

จ้านวน 1 ปา้ย

58 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม. - - 457,000 -  - 1 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีตเสริม และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น3) ทต.บ้านเป็ด ได้รับการแก้ไข

เหล็ก หมู่ที่ 6 บา้นค้าไฮ ความยาว 161.00 ม. 

(ชุมชน 4 จากหน้าบา้นนางเสาร์ พร้อมบอ่พกัและรางว ีพร้อม

เพยีธงษา ถึงบา้นนายบญุมา ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

พมิค้าไหล)



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

59 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม.  -  - 289,000 - - 1 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

บพ่ร้อมอพกัและรางวคีอนกรีตเสริม และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น3) ทต.บ้านเป็ด ได้รับการแก้ไข

เหล็กหมู่ที่ 6 บา้นค้าไฮ (ชุมชนค้าไฮ ความยาว 107.00 ม. 

นคร 2 ข้างวดัศรีสะอาด ถึงถนน พร้อมบอ่พกัและรางว ีพร้อม

ศรีจันทร์) ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

60 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม.  -  - 145,000  -  - 1 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีต และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น3) ทต.บ้านเป็ด ได้รับการแก้ไข

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บา้นค้าไฮ (จาก ความยาว 78.00 ม. 

ศาลากลางบา้นถึงบา้นเลขที่ 11/1 พร้อมบอ่พกัและรางว ีพร้อม

บา้นนายบญุมา พมิพค้์าไหล) ปา้ยโครงการจ้านวน 1 ปา้ย

61 โครงการก่อสร้างถนน พร้อมก่อสร้าง เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ 1. ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม.  - 923,000  -  -  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

วางทอ่ระบายน้้า พร้อมบอ่พกัและ ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมและ ความยาว 150.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

รางวคีอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ การใช้เส้นทาง

บา้นค้าไฮ (ซอยประชาร่วมใจ 3) และน้้าเน่าเสียในชุมชน ผิวจราจรรวมไม่น้อยกวา่ คมนาคมและ

600.00 ตร.ม. ปญัหาน้้าทว่มขัง

2. ขนาดทอ่0.40 ม. ได้รับการแก้ไข

(มอก.ชั้น3)ความยาว359.00ม.

พร้อมบอ่พกัและรางว ีพร้อม

ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

62 โครงการก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีต อ้านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ ขนาดกวา้ง 67.00 เมตร  - 2,130,000  -  -  - 1 แหง่ ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บา้นค้าไฮ พื้นที่จอดรถริมบงึหนองโคตร ความยาว 75.00 เมตร ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

(บริเวณด้านหน้าตลาดค้าไฮ) หนา 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ลาน การใช้พืน้ทีจ่อดรถ

จอดรถรวมไม่น้อยกวา่

5,025.00 ตร.ม. พร้อมปา้ย

โครงการจ้านวน 1 ปา้ย

63 โครงการก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีต เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ขนาดกวา้ง 17.00 ม.  -  - 480,000  -  - 1 แหง่ ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็กด้านหน้าตลาดค้าไฮ ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 105.00 ม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 บา้นค้าไฮ หนา 0.10 ม. หรือ การใช้พืน้ทีจ่อดรถ

มีพื้นที่ลานจอดรถรวมไม่น้อย

กวา่ 1,785.00 ตร.ม. พร้อม

ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

64 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 2.30 - 5.60 ม. - 471,000 -  -  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บา้นกอก ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 177.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

(บา้นกอกถึงหมู่ที่ 15 บา้นหนองขาม) หนา 0.15 ม.

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่ การใช้เส้นทาง

น้อยกวา่ 699.00 ตร.ม. พร้อม คมนาคม

ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

65 โครงการก่อสร้างยกระดับถนน เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ 1.ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. - 2,076,000  -  -  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

พร้อมก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมและ ความยาว 200.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีต เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง หนา 0.15 ม. การใช้เส้นทาง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บา้นกอก และน้้าเน่าเสียในชุมชน หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่ คมนาคมและ

(ซอย 26 ภกัด์ิโพธิ์) น้อยกวา่ 1,000 ตร.ม. ปญัหาน้้าทว่มขัง

2.ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม. ได้รับการแก้ไข

(มอก.ชั้น3) 

ความยาว 300.00 ม. 

พร้อมบอ่พกัและรางว ี

3.ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม.

(มอก.ชั้น3) 

ความยาว 300.00 ม. 

พร้อมบอ่พกัและรางว ี

รวมทั้ง 2 ฝ่ัง ความยาวรวม

600.00 ม. พร้อมปา้ยโครงการ

จ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

66 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø 1.00 ม. -  - 1,640,000  -  - 1 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีตเสริม และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น3) ทต.บ้านเป็ด ได้รับการแก้ไข

เหล็ก หมู่ที่ 7 บา้นกอก (ถนนวดั  ความยาว 356.00 ม. 

ศรีอาราม จากบา้นนางสมนึก แพงมา พร้อมบอ่พกัและรางว ีพร้อม

ถึงโรงแรมชลพฤกเลคววิ) ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

67 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ 1.ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม. - - 430,000  -  - 2 ข้าง ประชาชนได้รับ กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีตเสริม ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมและ (มอก.ชั้น3) ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

เหล็ก หมู่ที่ 7 บา้นกอก (ซอยข้าง ความยาว 81.00 ม. การใช้เส้นทาง

โรงเรียนบา้นกอก ฝ่ังทศิตะวนัออก พร้อมบอ่พกัและรางวี คมนาคม

จากบา้นนางทองถิ่น โยมบตุร ถึง 2.ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม. 

บา้นนางสาวประภา หมุนสา) (มอก.ชั้น3)

ความยาว 81.00 ม.

พร้อมบอ่พกัและรางวี

รวมทั้ง 2 ฝ่ัง ความยาวรวม

162.00 ม. พร้อมปา้ยโครงการ

จ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

68 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ 1.ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม. -  - 1,550,000  -  - 2 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีตเสริม ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม (มอก.ชั้น3) ทต.บ้านเป็ด ได้รับการแก้ไข

เหล็ก หมู่ที่ 7 บา้นกอก (จากบา้น ความยาว 291.00 ม. 

นายเชิดชัย ข้อยุ่น ถึงแยกหมู่ที่ 15 พร้อมบอ่พกัและรางว ี

บา้นหนองขาม) 2.ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม. 

(มอก.ชั้น3) 

ความยาว 291.00 ม. 

พร้อมบอ่พกัและรางวี

รวมทั้ง 2 ฝ่ัง ความยาวรวม

582.00 ม. พร้อมปา้ยโครงการ

จ้านวน 1 ปา้ย

69 โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีต เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 3.00 ม. -  -  - 244,000  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บา้นกอก ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 131.00 ม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

(จากปากทางตลาดหนองกอก ถึง หนา 0.15 ม. การใช้

หน้าโรงแรมไอยริศ) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่

น้อยกวา่ 393.00 ตร.ม. พร้อม

ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

70 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง 1.ขนาดทอ่ Ø 0.80 ม.  -  - 4,161,900 -  - 2 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีตเสริม และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น3) ทต.บ้านเป็ด ได้รับการแก้ไข

เหล็ก หมู่ที่ 8 บา้นหนองโจด ความยาว 1,100.00 ม.

(บา้นนายสาถึงทางเล่ียงเมือง) พร้อมบอ่พกัและรางวี

2.ขนาดทอ่ Ø 0.80 ม.

(มอก.ชั้น3) 

ความยาว 1,100.00 ม.

พร้อมบอ่พกัและรางวี

รวมทั้ง 2 ฝ่ัง ความยาวรวม

2,200.00 ม. พร้อมปา้ย

โครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

71 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม.  - 396,000  - -  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก หมู่ที่ 8 บา้นหนองโจด ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 140.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

(ซอยหลังโรงซักผ้า) หนา 0.15 ม.  การใช้เส้นทาง

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม คมนาคม

ไม่น้อยกวา่ 700 ตร.ม. พร้อม

ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

72 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม.  - 836,000  - -  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก หมู่ที่ 8 บา้นหนองโจด ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 300 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

(ซอย 1 ชุมชนดวงตะวนั) หนา 0.15 ม.  การใช้เส้นทาง

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่ คมนาคม

น้อยกวา่ 1,500 ตร.ม. พร้อม

ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

73 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม.  - - 502,000  -  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก หมู่ที่ 8 บา้นหนองโจด ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 210.00 ม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

(ซอยดอนปู่ตา) หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ การใช้เส้นทาง

ผิวจราจรรวมไม่น้อยกวา่ คมนาคม

840.00 ตร.ม. พร้อม

ปา้ยโครงการจ้านวน 1 ปา้ย 

74 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม. - 811,000 - -  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก หมู่ที่ 8 บา้นหนองโจด  ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 343.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

(ซอยนายจีระศักด์ิ บญุจวง) หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่  การใช้เส้นทาง

ผิวจราจรรวมไม่น้อยกวา่ คมนาคม

1,372.00 ตร.ม. พร้อม

ปา้ยโครงการจ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

75 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม. - 132,000 - -  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บา้นหนองโจด ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 50.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

(ซอยนายวชิัย พลเยี่ยม ถึงบา้น  หนา 0.15 ม. การใช้เส้นทาง

นายจูญ ปสัโป) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่ คมนาคม

น้อยกวา่ 200.00 ตร.ม. พร้อม

ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

76 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง 1.ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม.  -  -  - 575,000  - 2 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีตเสริม และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น3) ทต.บ้านเป็ด ได้รับการแก้ไข

เหล็ก หมู่ที่ 8 บา้นหนองโจด ความยาว 200.00 ม. 

(บา้นเลขที่ 55 ถึงทางออกบา้น พร้อมบอ่พกัและรางว ี

รัตนธานี) 1.ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม. 

(มอก.ชั้น3) 

ความยาว 200.00 ม. 

พร้อมบอ่พกัและรางว ี

รวมทั้ง 2 ฝ่ัง ความยาวรวม 

400.00 ม. พร้อมปา้ย

โครงการ จ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

77 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง 1.ขนาดทอ่ Ø 0.60ม. -  -  - 336,000  - 2 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีตเสริม และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชัน้3)ความยาว114.00ม.  ทต.บ้านเป็ด ได้รับการแก้ไข

เสริมเหล็ก ม.8 บา้นหนองโจด พร้อมบอ่พกัและรางว ี

(นายวรีะพงษ ์โคตรค้าภา 2.ขนาดทอ่ Ø 0.60ม.

 ถึงนายค้าพนั บญุจวง) (มอก.ชัน้3)ความยาว114.00ม.  

พร้อมบอ่พกัและรางว ี

รวมทั้ง 2 ฝ่ัง ความยาวรวม 

228.00 ม. พร้อมปา้ย

โครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

78 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง 1.ขนาดทอ่ Ø 1.00ม. -  - 10,020,000  -  - 2 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีต และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น3) ทต.บ้านเป็ด ได้รับการแก้ไข

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บา้นหนองโจด ความยาว 1,172.00 ม.

(บา้นนายสาน ถึงทางเล่ียงเมือง) พร้อมบอ่พกัและรางวี

1.ขนาดทอ่ Ø 1.00ม.

(มอก.ชั้น3) ความยาว

1,172.00 ม. พร้อมบอ่พกั

และรางวรีวมทั้ง 2 ฝ่ัง ความ

ยาวรวม 2,344.00 ม. พร้อม

ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

79 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง 1.ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม. -  -  - 2,285,000  - 2 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีตเสริม และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น3)ความยาว800.00ม. ทต.บ้านเป็ด ได้รับการแก้ไข

เหล็ก หมู่ที่ 8 บา้นหนองโจด พร้อมบอ่พกัและรางว ี

(บา้นนายชัยรัตน์ ถึงบา้นนาย 2.ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม.

ศักด์ิพงษ)์ (มอก.ชั้น3)ความยาว800.00ม. 

พร้อมบอ่พกัและรางว ี

รวมทั้ง 2 ฝ่ัง ความยาวรวม

1,600.00 ม. พร้อมปา้ย

โครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

80 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง 1.ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม. -  -  - 195,000  - 2 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีตเสริม และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น3) ทต.บ้านเป็ด ได้รับการแก้ไข

เหล็ก หมู่ที่ 8 บา้นหนองโจด ความยาว 100.00 ม. 

(ซอยหน้าวดัสระแก้ว ถึงมุมบา้น พร้อมบอ่พกัและรางวี

เลขที่ 55 นายอุทอง) 2.ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม.

(มอก.ชั้น3)ความยาว100.00ม. 

พร้อมบอ่พกัและรางวี

รวมทั้ง 2 ฝ่ัง ความยาวรวม

200.00 ม. พร้อมปา้ย

โครงการ จ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

81 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง 1. ขนาดทอ่ Ø 0.80 ม. -  -  -  - 2,703,000 2 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีตเสริม และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น3) ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

เหล็ก หมู่ที่ 8 บา้นหนองโจด ความยาว 700.00 ม. 

(บา้นนางวนัถึงสุดเขตบา้นเรือนไทย) พร้อมบอ่พกัและรางวี

1. ขนาดทอ่ Ø 0.80 ม.

(มอก.ชั้น3) 

ความยาว 700.00 ม. 

พร้อมบอ่พกัและรางวี

รวมทั้ง 2 ฝ่ัง ความยาวรวม

1,400.00 ม. พร้อมปา้ย

โครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

82 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม.  -  - 417,000  -  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บา้นหนองโจด ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 145.00 ม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

(ถนนสายบา้นกอก - บา้นโคกฟนัโปง หนา 0.15 ม. การใช้เส้นทาง

ช่วงแยกไปบา้นหนองโจดถึงสามแยก หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่ คมนาคม

ไปวงัมัจฉา) น้อยกวา่ 725.00 ตร.ม. พร้อม

ปา้ยโครงการจ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

83 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ 1.ผิวจราจรกวา้ง 0.50 ม.  -  - 600,000  -  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็กขยายไหล่ถนน หมู่ที่ 8 ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 900.00 ม. หนา ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

บา้นหนองโจด (ซอยบา้นเอื้ออาทร 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร การใช้เส้นทาง

ถึงสามแยกบา้นหนองโจด) รวมไม่น้อยกวา่450.00ตร.ม. คมนาคม

2.ผิวจราจรกวา้ง 0.50 ม.

ความยาว 900.00 ม. หนา

0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

รวมไม่น้อยกวา่ 450.00 ตร.ม.

รวมทั้ง 2 ฝ่ัง ความยาวรวม

1,800.00 ม. หรือมีพื้นที่ผิว

จราจรรวมไม่น้อยกวา่

900.00 ตร.ม. พร้อม

ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

84 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 2.50 ม. - 31,000 - - - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บา้นหนองขาม ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 23.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

(ซอยบา้นนางกมล พลูมา ถึง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ การใช้เส้นทาง

บา้นนายขวญั ดอกพกิุล) ผิวจราจรรวมไม่น้อยกวา่ คมนาคม

57.50 ตร.ม. พร้อม

ปา้ยโครงการจ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

85 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง 1.ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม. - 1,972,000 -  - - 2 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีตเสริม และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น3)ความยาว347.00ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

เหล็ก หมู่ที่ 9 บา้นหนองขาม พร้อมบอ่พกัและรางวี

(ซอยทุ่งทอง 1 ถึงซอยทุ่งทอง 6) 2.ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม.

(มอก.ชั้น3) 

ความยาว 347.00 ม. 

พร้อมบอ่พกัและรางวี

รวมทั้ง 2 ฝ่ัง ความยาวรวม

694.00 ม. พร้อมปา้ยโครงการ

จ้านวน 1 ปา้ย

86 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม. - 283,000 - - - 1 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บา้น และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น3) ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

หนองขาม (ซอย3/4 หลังโรงเรียน ความยาวรวม 140.00 ม. 

บา้นหนองขาม) พร้อมบอ่พกัและรางว ีพร้อม

ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

87 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม. - - - 263,000 - 1 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บา้น และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชัน้3)ความยาว130.00ม.  ทต.บ้านเป็ด ได้รับการแก้ไข

หนองขาม (ซอยทรงนิมิตร) พร้อมบอ่พกัและรางว ีพร้อม

ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

88 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม. - - - 377,000 - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บา้นหนองขาม ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 172.00 ม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

(ถนนในซอยทุ่งทอง ซอย3 ต่อเนื่อง) หนา 0.15 ม. การใช้เส้นทาง

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม คมนาคม

ไม่น้อยกวา่ 688.00 ตร.ม. 

พร้อมปา้ยโครงการ จ้านวน

 1 ปา้ย

89 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม. - - - 307,000 - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บา้นหนองขาม ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 140.00 ม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

(ซอยทุ่งทอง6) หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ การใช้เส้นทาง

ผิวจราจรรวมไม่น้อยกวา่ คมนาคม

560.00 ตร.ม. พร้อม

ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

90 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø 0.80 ม. - - - - 3,635,000 1 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีต และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น3) ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บา้นหนองขาม ความยาว 850.00 ม. 

(จากหน้าวดัสระทองถึงหมู่ที่ 15 พร้อมบอ่พกัและรางว ีพร้อม

ซอย 6) ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

91 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม. - - - - 566,000 1 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีต และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น3)ความยาว282.00ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บา้นหนองขาม พร้อมบอ่พกัและรางว ีพร้อม

(ข้างวดัทศิตะวนัออกไปถึงมารวย) ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

92 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม.  -  -  - 646,000  - 1 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีต และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น 3)  ทต.บ้านเป็ด ได้รับการแก้ไข

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บา้นหนองขาม ความยาว 370.00 ม. 

(ซอยอภชินอุทศิ) ความยาวรวม 970.00 ม.

พร้อมบอ่พกัและรางว ีพร้อม

ปา้ยโครงการจ้านวน 1 ปา้ย

93 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง 1.ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม.  -  -  -  - 1,688,000 2 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีต และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น3)ความยาว500.00ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บา้นหนองขาม พร้อมบอ่พกัและรางวี

(แยกถนนเหล่านาดีข้างวดั ทศิตะวนั 2.ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม.

ออก ถึงแยกมารวย ถึงหลังโรงเรียน) (มอก.ชั้น3)ความยาว290.00ม. 

พร้อมบอ่พกัและรางวี

รวมทั้ง 2 ฝ่ัง ความยาวรวม

790.00 ม. พร้อมปา้ยโครงการ

จ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

94 โครงการก่อสร้างถนน พร้อมก่อสร้าง เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ 1.ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม.  -  -  - 930,000 - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

วางทอ่ระบายน้้า พร้อมบอ่พกัและ ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมและ ความยาว 200.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

รางวคีอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง หนา 0.15 ม. การใช้เส้นทาง

บา้นหนองขาม (ซอยมีสุข หมู่ที่ 9,19) และน้้าเน่าเสียในชุมชน หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่ คมนาคมและ

น้อยกวา่ 800.00 ตร.ม. ปญัหาน้้าทว่มขัง

2. ขนาดทอ่ 0.60 ม. ได้รับการแก้ไข

(มอก.ชั้น3)

ความยาว 200.00 ม.

พร้อมบอ่พกัและรางว ีพร้อม

ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

95 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 3.00 - 4.00 ม.  - 750,000  -  -  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก จ้านวน 4 จุด ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 395.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

หมู่ที่ 9 บา้นหนองขาม ถึงหมู่ที่ 19 หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ การใช้เส้นทาง

บา้นกังวาน (ซอยมีสุข) ผิวจราจรรวมไม่น้อยกวา่ คมนาคม

1,315.00 ตร.ม.พร้อมปา้ย

โครงการจ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

96 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง 1.ขนาด Ø 0.60 ม.(มอก.ชั้น3)  -  -  -  - 952,000 2 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีต และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาว 200.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บา้นหนองขาม พร้อมบอ่พกัและรางวี

(ถนนทุ่งทองแยกซอย 4 ถึง วดัปา่ 2.ขนาด Ø 0.40 ม.(มอก.ชั้น3)

บา้นกอก) ความยาว 255.00 ม.

พร้อมบอ่พกัและรางวี

รวมทั้ง 2 ฝ่ัง ความยาวรวม

455.00 ม. พร้อมปา้ยโครงการ

จ้านวน 1 ปา้ย

97 โครงการก่อสร้างถนน พร้อมก่อสร้าง เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ 1.ผิวจราจรกวา้ง 4 ม.  -  -  - 359,000  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

วางทอ่ระบายน้้าพร้อมบอ่พกัและ ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 93.00 ม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

รางวคีอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง หนา 0.15 ม. การใช้เส้นทาง

หมู่ที่ 9 บา้นหนองขาม และน้้าเน่าเสียในชุมชน หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่ คมนาคมและ

(ซอยอภชินอุทศิ 2 หอพกัรุ่งฤดี) น้อยกวา่ 372.00 ตร.ม. ปญัหาน้้าทว่มขัง

2.ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม. ได้รับการแก้ไข

(มอก.ชั้น3) 

ความยาว 93.00 ม. 

พร้อมบอ่พกัและรางว ีพร้อม

ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

98 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. - - - 279,000 - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บา้นหนองขาม ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 100.00 ม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

(ถนนทุ่งทอง ซอยบา้นสามหลัง) หนา 0.15 ม. การใช้เส้นทาง

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่ คมนาคม

น้อยกวา่ 500.00 ตร.ม. พร้อม

ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

99 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม.  -  -  - 106,000  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บา้นหนองขาม ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 49.00 ม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

(ซอยอภชินอุทศิ 3) หนา 0.15 ม. การใช้เส้นทาง

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่ คมนาคม

น้อยกวา่ 196.00 ตร.ม. พร้อม

ปา้ยโครงการจ้านวน 1 ปา้ย

100 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม.  -  - 583,000 - - 1 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีตเสริม และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น3) ทต.บ้านเป็ด ได้รับการแก้ไข

เหล็ก หมู่ที่ 10 บา้นค้าไฮ (ถนนกลาง ความยาว 213.00 ม. 

บา้น ถนนหน้าวดั จากบา้น พร้อมบอ่พกัและรางว ีพร้อม

นายค้าโพธิอ์่อนตา ถึงบา้นเลขที่ 170) ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

101 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่Ø 0.60ม. - 237,000 - - - 1 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีต และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น3) ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บา้นค้าไฮ ความยาว 89.00 ม. พร้อม

(จากบา้นเลขที่ 2 นายค้าโพธิ ์อ่อนตา บอ่พกัและรางว ีพร้อมปา้ย

ถึงบา้นนางลาภา  บตุรแสนคม โครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

เลขที่ 92)

102 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø 0.60ม.(มอก.ชั้น3) -  -  - 697,200 - 1 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีต และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาว 244.00 ม. ทต.บ้านเป็ด ได้รับการแก้ไข

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บา้นค้าไฮ (จาก พร้อมบอ่พกัและรางว ีพร้อม

บา้นเลขที่ 299 ถึงบา้นเลขที่ 223) ปา้ยโครงการจ้านวน 1 ปา้ย

103 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดท่อ Ø 0.60ม.(มอก.ชัน้3)  - 276,000 - - - 1 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีตเสริม และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาว 104.00 ม. พร้อม ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

เหล็กหมู่ที่ 10 บา้นค้าไฮ (จากแยก บอ่พกัและรางว ีพร้อมปา้ย

บา้นเลขที่ 5 ถึงบา้นเลขที่ 101/3) โครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

104 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่Ø 0.60ม.(มอก.ชั้น3) - 365,000 - - - 1 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีตเสริม และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาว 139.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

เหล็ก หมู่ที่ 10 บา้นค้าไฮ (จากแยก พร้อมบอ่พกัและรางวี

บา้นเลขที่ 1 ถึงบา้นเลขที่  122/1) พร้อมปา้ยโครงการ 

จ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

105 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดท่อ Ø 0.60 ม. (มอก.ชั้น3) -  - 324,100 - - 1 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีต และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาว 113.00 ม. ทต.บ้านเป็ด ได้รับการแก้ไข

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บา้นค้าไฮ พร้อมบอ่พกัและรางว ีพร้อม

(จากแยกบา้นนางเกสร จ้าปาวะตะ ปา้ยโครงการจ้านวน 1 ปา้ย

ถึงแยกบา้นเลขที่ 92)

106 โครงการกอ่สร้างวางท่อระบายน้้าพร้อม เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดท่อ Ø 0.60 ม. (มอก.ชั้น3) -  - 295,600 - - 1 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

บอ่พกัและรางวคีอนกรีตเสริมเหล็ก และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาว 103.00 ม. ทต.บ้านเป็ด ได้รับการแก้ไข

หมู่ที่ 10 บา้นค้าไฮ (จากแยกบา้น พร้อมบอ่พกัและรางว ีพร้อม

นายกรม วอยพมิพถ์ึงแยกบา้น ปา้ยโครงการจ้านวน 1 ปา้ย

นางเกสร จ้าปาวะตะ บา้นเลขที่7/1

107 โครงการก่อสร้างถนน เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ 1.ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความ -  - - - 580,300 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

พร้อมก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมและ ยาว 118.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

พร้อมบอ่พกัและรางว ี เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม การใช้เส้นทาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก และน้้าเน่าเสียในชุมชน ไม่น้อยกวา่ 472.00 ตร.ม. คมนาคมและ

หมู่ที1่0 บา้นค้าไฮ (จากแยกบา้น 2.ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม. ปญัหาน้้าทว่มขัง

เลขที่ 50/1 ถึงบา้นเลขที่ 315/1) (มอก.ชั้น3) ความยาว 114.00 ม. ได้รับการแก้ไข

พร้อมบอ่พกัและรางว ีพร้อม

ปา้ยโครงการจ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

108 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม. -  -  -  - 252,300 1 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีตเสริม และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น3)ความยาว89.00ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

เหล็ก หมู่ที่ 10 บา้นค้าไฮ (จากแยก พร้อมบอ่พกัและรางว ีพร้อม

บา้นเลขที่ 46 ถึงแยกทางเข้าหมู่ ปา้ยโครงการจ้านวน 1 ปา้ย

บา้นจุไรรัตน์)

109 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่Ø 0.60 ม.(มอก.ชั้น3) -  - - 1,258,000 - 1 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีตเสริม และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาว 437.00 ม. ทต.บ้านเป็ด ได้รับการแก้ไข

เหล็ก หมู่ที่ 10 บา้นค้าไฮ (ถนนทาง พร้อมบอ่พกัและรางว ีพร้อม

ด้านหลังไทยพพิฒัน์วสัดุก่อสร้างและ ปา้ยโครงการจ้านวน 1 ปา้ย

ด้านข้างถนนมะลิวลัย)์

110 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม. ความ - 32,200 - - - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก หมู่ที่ 10 บา้นค้าไฮ (ซอยข้าง ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ยาว13.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

บ้านเลขที่ 332 นางทองม้วน ซิวจ้าปา) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม การใช้เส้นทาง

ถึงแยกทางเข้าหมู่บา้นจุไรรัตน)์ ไม่น้อยกวา่ 52.00 ตร.ม. พร้อม คมนาคม

ปา้ยโครงการจ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

111 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø  0.60 ม. (มอก.ชั้น3) -  - -  - 1,258,000 1 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวถีนนคอนกรีต และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาว 437.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บา้นค้าไฮ พร้อมบอ่พกัและรางว ีพร้อม

(ถนนทางด้านหลังไทยพพิฒัน์วสัดุ ปา้ยโครงการจ้านวน 1 ปา้ย

ก่อสร้างและด้านข้างถนนมะลิวลัย)์

112 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว - 32,200 - - - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็กหมู่ที่ 10 บา้นค้าไฮ (ซอยข้าง ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม 13.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพืน้ ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

บ้านเลขที่ 332 นางทองม้วน ซิวจ้าปา) ที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกวา่ การใช้เส้นทาง

52.00 ตร.ม. พร้อม คมนาคม

ปา้ยโครงการจ้านวน 1 ปา้ย

113 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว  -  -  - 202,000  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก หมู่ที่ 10 บา้นค้าไฮ ผู้ใช้เส้นทางและแก้ไข 68.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้น ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

(ซอยหน้าโรงเรียน) ที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกวา่ การใช้เส้นทาง

 340.00 ตร.ม. พร้อม คมนาคม

ปา้ยโครงการจ้านวน 1 ปา้ย

114 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø1.00ม.(มอก.ชั้น3)  -  - 1,197,000  -  - 1 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีต และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาว 260.00 ม. ทต.บ้านเป็ด ได้รับการแก้ไข

เสริมเหล็ก  หมู่ที่ 11 บา้นสันติสุข พร้อมบอ่พกัและรางว ีพร้อม

(ถนนรอบหนองหม่นฝ่ังทศิตะวนัออก) ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

115 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว - - - 846,000 - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็กหมู่ที่ 11 บา้นสันติสุข ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม 310.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

(ซอยคุ้มพรสวรรค์) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่ การใช้เส้นทาง

นอ้ยกว่า 1,550.00 ตร.ม. พร้อม คมนาคม

ปา้ยโครงการจ้านวน 1 ปา้ย

116 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว - - - 225,000 - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็กหมู่ที่ 11 บา้นสันติสุข ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม 82.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพืน้ที่ ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

(แยกซอยต้นตาลข้างร้าน ร.8 วสัดุ) ผิวจราจรรวมไม่น้อยกวา่ การใช้เส้นทาง

410.00 ตร.ม. พร้อมปา้ย คมนาคม

โครงการจ้านวน 1 ปา้ย

117 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว - 1,032,000 -  - - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก หมู่ที่ 11 บา้นสันติสุข ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม 410.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

(ซอยแก่นนคร 1) พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกวา่ การใช้เส้นทาง

1,640.00 ตร.ม. พร้อมปา้ย คมนาคม

โครงการ จ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

118 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว  - 490,000  -  -  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บา้นสันติสุข ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม 155.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

(ซอยอู่ถิ่นนคร) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม การใช้เส้นทาง

ไม่น้อยกว่า 775.00 ตร.ม. พร้อม คมนาคม

ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

119 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว  - 354,000  -  -  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บา้นสันติสุข ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม 144.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมพีื้น ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

(ซอยคุณยาย) ที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกวา่ การใช้เส้นทาง

576.00 ตร.ม. พร้อม คมนาคม

ปา้ยโครงการจ้านวน 1 ปา้ย

120 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม. ความ  - 185,000  -  -  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก หมู่ที่ 11 บา้นสันติสุข ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ยาว 80.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

(ซอยศิริกองพล บริเวณกลางซอย หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม การใช้เส้นทาง

ไปทางทศิเหนือ) ไม่น้อยกว่า 320.00 ตร.ม. พร้อม คมนาคม

ปา้ยโครงการจ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

121 โครงการก่อสร้างถนนหลังคา อ้านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ ขนาดกวา้ง 20.00 ม. ความยาว  - 1,600,000  -  -  - 1 แหง่ ประชาชนที่ใช้ กองช่าง

อเนกประสงค์ บา้นสันติสุข หมู่ที่ 11 สนามฟตุซอล 40.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ทต.บา้นเปด็ พื้นที่บริเวณ

(บริเวณสนามฟตุบอล) พื้นที่หลังคารวมไม่น้อยกวา่ สนามฟตุซอล

800.00 ตร.ม. พร้อมปา้ย ได้รับความสะดวก

โครงการจ้านวน 1 ปา้ย

122 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดท่อ Ø 1.00 ม. (มอก.ชั้น 3)  - 2,530,000  -  -  - 1 เส้น ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาว 600.00 ม. พร้อม ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

หมู่ที่ 11 บา้นสันติสุข (ตลาดสดบา้น บอ่พกัและรางว ีพร้อมปา้ย

สันติสุข-วดัสันติสุขวนาราม โครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

123 โครงการขุดลอกและก่อสร้างวางทอ่ เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง 1.ขุดลอกร่องระบายน้้า  - 3,950,000  -  -  - 1 เส้น ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

ระบายน้้าพร้อมบอ่พกัและรางวคีอน และน้้าเน่าเสียในชุมชน ขนาดปากคลองกวา้ง ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

กรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บา้นสันติสุข 2.00-3.00 ม.ความลึก 1.50 ม. 

(ซอยข้างแพนท์ปนูฝ่ังทิศตะวันออกและ ความยาว 95.00 ม.

ทศิตะวนัตกถึงถนนมะลิวลัย์ 2.ขนาดท่อ Ø 1.00 ม. (มอก.ชั้น 3) 

ความยาวรวมทัง้หมด 660.00 ม.

พร้อมบ่อพักและรางว ีพร้อมป้าย

โครงการ จ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

124 โครงการจัดท้าร้ัวปอ้งกันตามแนวดาด เพื่อช่วยปอ้งกันอุบติัเหตุแก่ ด้านทศิเหนือ ความยาว 495,000  -  -  -  -  - เกิดความปลอด กองช่าง

คลองระบายน้้าเลียบถนนมะลิวลัย์ ประชาชนที่ใช้เส้นทาง ไม่น้อยกวา่ 305.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ภยัแก่ประชาชน

(หมู่ที่ 11 บา้นสันติสุข คมนาคม ด้านทศิใต้ ความยาวไม่น้อยกวา่ ที่สัญจรไปมา

หมู่ที่ 16 บา้นแก่นพะยอม 195.00 ม. ความยาวรวม

และหมู่ที่ 10 บา้นค้าไฮ ไมน่อ้ยกว่า 500.00 ม. พร้อมปา้ย

โครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

125 โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง เพื่ออ้านวยความสะดวก ผิวจราจรกวา้ง 8.00 ม.  -  - 6,500,000  -  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

(โดยวธิ ีOverlay Asphaltic Concrete) แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 2,000.00 ม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

หมู่ที่ 11 บา้นสันติสุข ความหนา0.05 ม. หรือมีพื้นที่ การใช้เส้นทาง

(ถนนสีหาราชเดโชไชย จาก ผิวจราจรรวมไม่น้อยกวา่ คมนาคม

ส่ีแยกไฟแดง ถึง ทางเข้าค่ายทหาร 16,000.00 ตร.ม. พร้อมปา้ย

ร.8 หมู่ที่ 11,20,22) โครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

126 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 2.90 ม.   - 190,000  - - - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก หมู่ที่ 12 บา้นกอกน้อย ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 115.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

(ซอยชูศิลป)์            หนา0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิว  การใช้เส้นทาง

ผิวจราจรรวมไม่น้อยกวา่ คมนาคม

333.50 ตร.ม. พร้อม

ปา้ยโครงการจ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

127 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม.  - 393,000  -  - - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก หมู่ที่ 12 บา้นกอกน้อย ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 182.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

(ซอยบา้นนายสอน ข้อยุ่น) หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ การใช้เส้นทาง

ผิวจราจรรวมไม่น้อยกวา่ คมนาคม

728.00 ตร.ม. พร้อม

ปา้ยโครงการจ้านวน 1 ปา้ย

128 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม.  - 979,000  -  - - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก หมู่ที่ 12 บา้นกอกน้อย ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 352.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

(ซอยรอบหนองบอ่แก้ว หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิว การใช้เส้นทาง

หนองบอ่แก้ว-พมิานบรีุ) จราจรรวมไม่น้อยกวา่ คมนาคม

1,760.00 ตร.ม. พร้อม

ปา้ยโครงการจ้านวน 1 ปา้ย

129 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม.  -  -  - 726,000 - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก หมู่ที่ 12 บา้นกอกน้อย ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว260.00 ม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

(ซอยบา้น พ.ต.ท.รณชัย) หนา0.15 ม.หรือมีพื้นผิว การใช้เส้นทาง

จราจรรวมไม่น้อยกวา่ คมนาคม

1,300.00 ตร.ม. พร้อม

ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

130 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม.  -  -  - 1,248,000 - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก หมู่ที่ 12 บา้นกอกน้อย ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 450.00 ม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

(ซอยชุมพลพฒันา) หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ การใช้เส้นทาง

ผิวจราจรรวมไม่น้อยกวา่ คมนาคม

2,250.00 ตร.ม. พร้อม

ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

131 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว  - - - - 836,000 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก หมู่ที่ 12 บา้นกอกน้อย ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม 300.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมพีื้น ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

(ซอยคชสาร) ที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกวา่  การใช้เส้นทาง

1,500.00 ตร.ม.พร้อม คมนาคม

ปา้ยโครงการจ้านวน 1 ปา้ย

132 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว  -  -  - 836,000  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก หมู่ที่ 12 บา้นกอกน้อย ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม 300.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมพีื้น ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

(ซอยบา้นนายสิงห ์ครูดา) ที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกวา่ การใช้เส้นทาง

1,500.00 ตร.ม.พร้อมปา้ย คมนาคม

โครงการ จ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

133 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว  - - - 836,000 - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก หมู่ที่ 12 บา้นกอกน้อย ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม 300.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

(ซอยบา้นพอ่เขียว) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่  การใช้เส้นทาง

นอ้ยกว่า 1,500.00 ตร.ม. พร้อม คมนาคม

ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

134 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว  - -  -  - 726,000 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก หมู่ที่ 12 บา้นกอกน้อย ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม 260.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมพีื้น ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

(ซอยเปรมิกา) ที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกวา่  การใช้เส้นทาง

1,300.00 ตร.ม. พร้อมปา้ย คมนาคม

โครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

135 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว  - - - - 1,220,000 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก หมู่ที่ 12 บา้นกอกน้อย ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม 440.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมี ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

(ซอยชุมชนหนองบอ่แก้ว) พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกวา่ การใช้เส้นทาง

2,200.00 ตร.ม.พร้อมปา้ย คมนาคม

โครงการ จ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

136 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว  - - -  - 1,056,000 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก หมู่ที่ 12 บา้นกอกน้อย ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม 380.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือ ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

(ซอยชุมชนหนองบอ่แก้ว 2) มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกวา่ การใช้เส้นทาง

1,900.00 ตร.ม.พร้อม คมนาคม

ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

137 โครงการก่อสร้างถนน เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ 1.ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม.  -  -  -  - 490,000 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

พร้อมก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า พร้อม ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมและ ความยาว 185.00 ม.หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

บอ่พกัและรางวคีอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม การใช้เส้นทาง

หมู่ที่ 12 บา้นกอกน้อย และน้้าเน่าเสียในชุมชน ไม่น้อยกวา่ 925.00 ตร.ม. คมนาคม

(ซอยนายสอน ข้อยุ่น) 2.ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม.(มอก.ชั้น3)

ความยาว 185.00 ม.พร้อม

บอ่พกัและรางว ีพร้อม

ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

138 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกว้าง4.00 ม.ความยาว - - - 1,011,000 - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก หมู่ที่ 13 บา้นพรสวรรค์ ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม 463.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือ ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

(วดัภดิูน ถึงถนนเหล่านาดี) มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกวา่ การใช้เส้นทาง

1,852.00 ตร.ม. พร้อม คมนาคม

ปา้ยโครงการจ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

139 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกว้าง4.00ม.ความยาว - - - 472,000 - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก หมู่ที่ 13 บา้นพรสวรรค์ ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม 210.00 ม หนา 0.15 ม. หรือ ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

(ส่ีแยกบา้นนายจรัสถึง หน้าบา้น มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่  การใช้เส้นทาง

นายสายันต์) น้อยกวา่ 840.00 ตร.ม. พร้อม คมนาคม

ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

140 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอน เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ความกวา้ง 0.50 ม. ความสูง - 650,000 - - - 2 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

กรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ 13 บา้น และน้้าเน่าเสียในชุมชน 0.50 ม. รวมทั้ง2 ฝ่ังความยาว ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

พรสวรรค์ (จากร้านแม่หน่องลาบเปด็ รวม 220.00 ม.พร้อมปา้ย

ถึง ส่ีแยกบา้นพอ่วชิัย) โครงการจ้านวน 1 ปา้ย

141 โครงการก่อสร้างถนน พร้อมก่อสร้าง เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ 1.ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม. - - - 1,300,000 - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

วางทอ่ระบายน้้า พร้อมบอ่พกั ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 420.00 ม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

และรางวคีอนกรีตเสริมเหล็ก และเพื่อปอ้งกันปญัหา หนา 0.15 ม.  การใช้เส้นทาง

หมู่ที่ 13 บา้นพรสวรรค์ น้้าทว่มขังและน้้าเน่าเสีย หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม คมนาคม

(ข้างบา้นนายอเนกถึง ในชุมชน ไม่น้อยกวา่ 1,680.00 ตร.ม.

บา้นนายอินทร์  ค้าสะไว) 2.ขนาด Ø 0.40 ม. (มอก.ชั้น3)

จ้านวน 4 จุด จุดละ 5 ทอ่น

รวมทั้งหมด 20 ทอ่น พร้อม

บอ่พกัและรางว ีพร้อมปา้ย

โครงการ จ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

142 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง 1.ขนาดท่อ Ø 0.60 ม. (มอก.ชัน้3) -  - 2,578,000  - - 2 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีต และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาว 463.00 ม. ทต.บ้านเป็ด ได้รับการแก้ไข

เสริมเหล็กหมู่ที่ 13 บา้นพรสวรรค์ พร้อมบอ่พกัและรางวี

(วดัภดิูน ถึงถนนเหล่านาดี) 2.ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม.(มอก.ชั้น3)

ความยาว 463.00 ม. พร้อม

บอ่พกัและรางว ีรวมทั้ง 2 ฝ่ัง

ความยาวรวม 926.00 ม.พร้อม

ปา้ยโครงการจ้านวน 1 ปา้ย

143 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. - - - - 368,000 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็กหมู่ที่ 13 บา้นพรสวรรค์ ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 133.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

(จากบา้นนายค้าพนัธ ์ถึงแม่หน่อง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ การใช้เส้นทาง

ลาบเปด็) ผิวจราจรรวมไม่น้อยกวา่ คมนาคม

665.00 ตร.ม. พร้อม

ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

144 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง 1.ขนาดทอ่Ø 0.60ม.(มอก.ชั้น3)  - 857,000  -  - - 2 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีตเสริม และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาว 167.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

เหล็ก หมู่ที่ 14 บา้นหวัทุ่งนคร พร้อมบอ่พกัและรางว ี

(แยกโชคอนันต์วสัดุก่อสร้างไปทาง 2.ขนาดทอ่Ø 0.60ม.(มอก.ชั้น3)  

ทศิตะวนัตก) ความยาว 167.00 ม. พร้อม

บอ่พกัและรางว ี รวมทั้ง 2 ฝ่ัง

ความยาวรวม334.00 ม.พร้อม

ปา้ยโครงการจ้านวน 1 ปา้ย

145 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม..  - 2,740,000 -  - - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก หมู่ที่ 14 บา้นหวัทุ่งนคร ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว795.00ม.หนา0.15ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

(ร้านอาหารแวดูไปทางบา้นหนองโจด) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่ การใช้เส้นทาง

น้อยกวา่4,770.00 ตร.ม.พร้อม คมนาคม

ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

146 โครงการปรับปรุงถนนด้านทิศตะวันตก เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 7.00 ม.  - -  - 4,633,000 - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

บงึหนองโคตรจากหน้าศูนย์บริการ ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 851.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

สาธารณสุขบา้นหวัทุ่งถึงถนน หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม การใช้เส้นทาง

หน้าศาลเจ้า หมู่ที่ 14 บา้นหวัทุ่งนคร ไม่น้อยกวา่ 5,957.00 ตร.ม. คมนาคม

(จากหน้าศูนย์หวัทุ่งฯถึงศาลปู่ตา พร้อมปา้ยโครงการ 1 ปา้ย

ติดหมู่บา้นสปงิเพลส)



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

147 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้าพร้อม เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง 1.ขนาดทอ่Ø 0.60ม.(มอก.ชั้น 3)  - 442,000  -  - - 2 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

บอ่พกัและรางวคีอนกรีตเสริมเหล็ก และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาว 80.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

หมูที่ 14 บา้นหวัทุ่งนคร พร้อมบอ่พกัและรางวี

(ซอยฟมูาร์ทตรงข้ามร้านกาแฟ 2.ขนาดทอ่ Ø 0.60ม.

ดอยช้าง) (มอก.ชัน้ 3)ความยาว 80.00 ม. 

พร้อมบอ่พกัและรางวี

รวมทั้ง 2 ฝ่ัง ความยาว

รวม 160.00ม. พร้อมปา้ย

โครงการจ้านวน 1 ปา้ย

148 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 2.50 ม.  -  - - 76,000 - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็กหมู่ที่ 14 บา้นหวัทุ่งนคร ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 52.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

(ซอยระหวา่งซุ้มไม้น้้ากับอาคาร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม การใช้เส้นทาง

สถาบนัรับเล้ียงเด็ก) ไม่น้อยกวา่ 130.00 ตร.ม. คมนาคม

พร้อมปา้ยโครงการ 1 ปา้ย

149 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. ความ  - 464,000  -  -  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บา้นหวัทุ่งนคร ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ยาว 166.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

(ซอยข้างร้านอาหารนายบู)้ หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อย การใช้เส้นทาง

กวา่ 830.00 ตร.ม. พร้อมปา้ย คมนาคม

โครงการจ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

150 โครงการก่อสร้างถนน พร้อมก่อสร้าง เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ 1.ผิวจราจรกวา้ง 2.00 ม.  -  -  - 132,000  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

วางทอ่ระบายน้้า พร้อมบอ่พกัและ ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 29.00 ม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

รางวคีอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 และเพื่อปอ้งกนัปญัหาน้้าท่วม หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิว การใช้เส้นทาง

บา้นหวัทุ่งนคร ขังและน้้าเน่าเสียในชุมชน จราจรรวมไม่น้อยกว่า 58.00 ตร.ม คมนาคม

(ซอยบา้นนายนวล  อินธรรม) 2.ขนาดทอ่  Ø 0.40 ม.

(มอก.ชัน้ 3) ความยาว 26.00 ม.

พร้อมบอ่พกัและรางวี

3.ขนาดทอ่  Ø 0.40 ม.

(มอก.ชัน้ 3) ความยาว 33.00 ม.

พร้อมบอ่พกัและรางวี

รวมทั้ง 2 ฝ่ัง ความยาวรวม

59.00 ม. พร้อมปา้ยโครงการ

จ้านวน 1 ปา้ย

151 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม.  -  - 840,000  - - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก หมู่ที่ 15 บา้นหนองขาม ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 298.00 ม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

(ซอยหน้าบา้นนายบญุเหลือ  ข้อยุ่น) หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิว การใช้เส้นทาง

จราจรรวมไมน่อ้ยกว่า 1,490.00 คมนาคม

ตร.ม. พร้อมปา้ยโครงการ

จ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

152 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดท่อ Ø 0.60 ม. (มอก.ชัน้3)  -  -  - 1,356,000 - 1 ข้าง ประชาชนได้รับ กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีต และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาว 480.00 ม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บา้นหนองขาม พร้อมบอ่พกัและรางว ีพร้อม การใช้เส้นทาง

(ชุมชนประชาสุขใจ ซอย 5 ฝ่ังทศิ ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

ตะวนัตก) คมนาคม

153 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม.  - 144,000  -  - - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก หมู่ที่ 15 บา้นหนองขาม ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 65.00 ม.หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

(ซอยสุชาวดี นายธนัท) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม การใช้เส้นทาง

ไม่น้อยกวา่ 260.00 ตร.ม. คมนาคม

พร้อมปา้ยโครงการ

จ้านวน 1 ปา้ย

154 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. ความ  - 162,000  -  - - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก หมู่ที่ 15 บา้นหนองขาม ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ยาว 58.00 ม. หนา0.15ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

(ซอยบา้นนางพวงเพชร) หรือมีพื้นที่ผิวจราจร การใช้เส้นทาง

รวมไม่น้อยกวา่290.00ตร.ม. คมนาคม

พร้อมป้ายโครงการ จ้านวน1ป้าย  



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

155 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. ความ  - 286,000  -  - - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็กหมู่ที่ 15 บา้นหนองขาม ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ยาว 102.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

(บา้นนางผล พลซักซ้าย ถึงหลัง หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม การใช้เส้นทาง

โรงเรียนหนองขาม) ไม่น้อยกว่า510.00 ตร.ม. พร้อม คมนาคม

ปา้ยโครงการจ้านวน 1 ปา้ย

156 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม.  - 316,000  -  - - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็กหมู่ที่ 15 บา้นหนองขาม ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 123.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

(ซอยประพนัธ์) หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ การใช้เส้นทาง

ผิวจราจรรวมไม่น้อยกวา่ คมนาคม

492.00 ตร.ม. พร้อม

ปา้ยโครงการจ้านวน 1 ปา้ย

157 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. ความ  - 297,000  -  - - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก หมู่ที่ 15 บา้นหนองขาม ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ยาว 106 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

(ซอยนายสุรพล ทองนอก) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม การใช้เส้นทาง

ไม่น้อยกวา่ 530.00 ตร.ม. คมนาคม

พร้อมป้ายโครงการจ้านวน 1 ป้าย 



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

158 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. ความ  -  - 609,000  - - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก หมู่ที่ 15 บา้นหนองขาม ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ยาว 217.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

(ซอยนางส้าอาง นาผล) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม การใช้เส้นทาง

ไม่น้อยกวา่ 1,085.00 ตร.ม. คมนาคม

พร้อมป้ายโครงการ จ้านวน 1 ป้าย

159 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 3.00 ม. ความ  -  - - 212,000 - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก หมู่ที่ 15 บา้นหนองขาม ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ยาว 78.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

(ซอยข้างบา้นคุณเอื้องค้า) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม การใช้เส้นทาง

ไม่น้อยกวา่ 234.00 ตร.ม. คมนาคม

พร้อมปา้ยโครงการจ้านวน 1 ปา้ย

160 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม. ความ  -  - - 220,000 - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก หมู่ที่ 15 บา้นหนองขาม ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

(ซอยบา้นนายวรัิช) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่ การใช้เส้นทาง

น้อยกวา่ 400.00 ตร.ม. พร้อม คมนาคม

ปา้ยโครงการจ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

161 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม.  -  - - 219,000 -  1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก หมู่ที่ 15 บา้นหนองขาม ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 79.00 ม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

(ซอยบา้นนายอ้านาจ พลายเถาะ) หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิว การใช้เส้นทาง

จราจรรวมไม่น้อยกวา่ คมนาคม

316.00 ตร.ม. พร้อมปา้ย

โครงการจ้านวน 1 ปา้ย

162 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม.  -  - - 159,000 - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก หมู่ที่ 15 บา้นหนองขาม ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 57.00 ม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

(ซอยตรงข้ามหอพกัสีเขียว) หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิว การใช้เส้นทาง

จราจรรวมไม่น้อยกวา่ คมนาคม

285.00 ตร.ม. พร้อมปา้ย

โครงการจ้านวน 1 ปา้ย

163 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม.  -  - - 1,514,000 - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็กหมู่ที่ 15 บา้นหนองขาม ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 550.00 ม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

(ซอยข้าง RS โฮเซล) หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิว การใช้เส้นทาง

จราจรรวมไม่น้อยกวา่ คมนาคม

2,750.00 ตร.ม. พร้อมปา้ย

โครงการจ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

164 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม.  -  - - 200,000 - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็กหมู่ที่ 15 บา้นหนองขาม ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 300.00 ม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

(ซอยบา้น ด.ต.นคร) หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิว การใช้เส้นทาง

จราจรรวมไม่น้อยกวา่ คมนาคม

1,200.00 ตร.ม. พร้อมปา้ย

โครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

165 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดท่อ Ø 0.40 ม. (มอก.ชัน้3)  -  -  -  - 1,022,000 1 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีต และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาว 510.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

เสริมเหล็กหมู่ที่ 15 บา้นหนองขาม พร้อมบอ่พกัและรางวพีร้อม

(ซอย 4 เชื่อมซอย 3) ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

166 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม.  -  -  -  - 181,000 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บา้นหนองขาม ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 65.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

(ซอย 4 แยก 2) หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิว การใช้เส้นทาง

จราจรรวมไม่น้อยกวา่ คมนาคม

325.00 ตร.ม. พร้อมปา้ย

โครงการ จ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

167 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม.  -  -  -  - 132,000 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก หมู่ที่ 15 บา้นหนองขาม ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 60.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

(ซอยนายสมพร) หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิว การใช้เส้นทาง

จราจรรวมไม่น้อยกวา่ คมนาคม

240.00 ตร.ม. พร้อมปา้ย

โครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

168 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม.  -  -  -  - 888,000 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก หมู่ที่ 15 บา้นหนองขาม ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 322.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

(ซอยบา้นนายสมหมาย อดิพนัธ)์ หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิว การใช้เส้นทาง

จราจรรวมไม่น้อยกวา่ คมนาคม

1,610.00 ตร.ม. พร้อมปา้ย

โครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

169 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม.  -  - - 540,000 - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก หมู่ที่ 15 บา้นหนองขาม ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 194.00 ม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

(ซอยบา้นนางอรทรัพย์ ปญัญา) หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิว การใช้เส้นทาง

จราจรรวมไม่น้อยกวา่ คมนาคม

970.00 ตร.ม. พร้อมปา้ย

โครงการจ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

170 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดท่อ Ø 0.40 ม. (มอก.ชัน้3)  -  -  -  - 920,000 1 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีตเสริม และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาว 456.00 ม.พร้อม ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

เหล็ก หมู่ที่ 15 บา้นหนองขาม บอ่พกัและรางว ีพร้อมปา้ย

(ซอย 4 ประชาร่วมใจ) โครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

171 โครงการก่อสร้างถนนพร้อมก่อสร้าง เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ 1.ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม. - - 1,229,000 -  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

วางทอ่ระบายน้้าพร้อมบอ่พกัและ ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมและ ความยาว 320.00 เมตร หนา ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

รางวคีอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร การใช้เส้นทาง

บา้นหนองขาม และน้้าเน่าเสียในชุมชน รวมไม่น้อยกวา่1,280.00 ตร.ม คมนาคม

(ซอยบา้นนายปยิณัฐ  คุณพทุธดบ) 2.ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม. 

ความยาว 93.00 ม. พร้อม

บอ่พกัและรางว ีพร้อม

ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

172 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่ออ้านวยความสะดวก ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม.  - - - 755,000 - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก หมู่ที่ 16 บา้นแก่นพยอม แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 350.00 ม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

(ซอยบา้นนายทองพนู) หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ การใช้เส้นทาง

ผิวจราจรรวมไม่น้อยกวา่ คมนาคม

1,400.00 ตร.ม. พร้อมปา้ย

โครงการ จ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

173 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง 1.ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม.  -  -  - 660,000 - 2 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีต และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น3) ความยาว 160.00 ม. ทต.บ้านเป็ด ได้รับการแก้ไข

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บา้นแก่นพยอม พร้อมบอ่พกัและรางวี

(ซอยบา้นนายสมควร) 2.ขนาดทอ่  Ø 0.40 ม. 

(มอก.ชั้น3) ความยาว 160 ม.

พร้อมบอ่พกัและรางว ี

รวมทั้งสองฝ่ังความยาว

 320.00 ม. พร้อมปา้ย

โครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

174 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง 1.ขนาดทอ่ Ø0.40 ม.  -  -  - 660,000 - 2 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีต และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น3) ความยาว 160.00 ม. ทต.บ้านเป็ด ได้รับการแก้ไข

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บา้นแก่นพยอม พร้อมบอ่พกัและรางว ี

(ซอยบา้นนางล้าพนู) 2.ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม.

(มอก.ชั้น3) ความยาว 160.00 ม.

พร้อมบอ่พกัและรางว ี

รวมทั้ง 2 ฝ่ังความยาวรวม

320.00 ม. พร้อมปา้ย

โครงการจ้านวน 1ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

175 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง 1.ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม.  -  -  -  - 660,000 2 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีต และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น3) ความยาว 160.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บา้นแก่นพยอม พร้อมบอ่พกัและรางว ี

(ซอยบา้นนางสมปอง) 2.ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม. 

(มอก.ชั้น3) ความยาว 160 ม. 

พร้อมบอ่พกัและรางว ี

รวมทั้ง 2 ฝ่ังความยาวรวม 

320.00 ม. พร้อมปา้ย

โครงการจ้านวน 1 ปา้ย

176 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง 1.ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม.  -  -  -  - 984,000 2 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีต และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น3) ความยาว 240.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บา้นแก่นพยอม พร้อมบอ่พกัและรางว ี

(ซอยบา้นอาจารย์ทวศัีกด์ิ) 2.ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม. 

(มอก.ชั้น3) ความยาว 240 ม. 

พร้อมบอ่พกัและรางว ี

รวมทั้ง 2 ฝ่ังความยาวรวม 

480.00 ม. พร้อมปา้ย

โครงการจ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

177 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง 1.ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม.  -  -  -  - 622,000 2 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีต และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น3) ความยาว 150.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บา้นแก่นพยอม พร้อมบอ่พกัและรางว ี

(ซอยบา้นนายอัมพร) 2.ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม. 

(มอก.ชั้น3) ความยาว 150 ม. 

พร้อมบอ่พกัและรางว ี

รวมทั้ง 2 ฝ่ังความยาวรวม 

300.00 ม. พร้อมปา้ย

โครงการจ้านวน 1 ปา้ย

178 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง 1.ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม. - 217,000 - - - 2 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีตเสริม และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชัน้3) ความยาว 70.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

เหล็ก หมู่ที่ 16 บา้นแก่นพยอม พร้อมบอ่พกัและรางว ี

(ซอยบา้นนายสุพจน์   ฟอ้งนาม) 2.ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม. 

(มอก.ชั้น3) ความยาว 70 ม. 

พร้อมบอ่พกัและรางว ี

รวมทั้ง 2 ฝ่ังความยาวรวม 

140.00 ม. พร้อมปา้ย

โครงการจ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

179 โครงการก่อสร้างถนน พร้อมก่อสร้าง เพื่ออ้านวยความสะดวก 1.ผิวจราจรกวา้ง 3.00 ม. - 493,000 - - - 1 เส้น ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

วางทอ่ระบายน้้าพร้อมบอ่พกัและ แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมและ ความยาว 50 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

รางวคีอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม

บา้นแก่นพยอม (ซอยบา้นก้านัน) และน้้าเน่าเสียในชุมชน ไม่น้อยกวา่ 150.00 ตร.ม. 

2.ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม. 

(มอก.ชั้น3) ความยาว 100.00 ม. 

พร้อมบอ่พกัและรางว ี

3.ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม. 

(มอก.ชั้น3) ความยาว 100 ม. 

พร้อมบอ่พกัและรางว ี

รวมทั้ง 2 ฝ่ังความยาวรวม 

200.00 ม. พร้อมปา้ย

โครงการจ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

180 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง 1.ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม. - 534,000 - - - 2 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีตเสริม และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น3) ความยาว 174.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

เหล็ก หมู่ที่ 16 บา้นแก่นพยอม (ซอย พร้อมบอ่พกัและรางว ี

บา้นนายประจบ ถึงส่ีแยกบา้น 2.ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม.

นางสมปอง) (มอก.ชั้น3)ความยาว 88.00 ม.

พร้อมบอ่พกัและรางว ี

รวมทั้ง 2 ฝ่ัง ความยาว

รวม 262.00 ม. พร้อม

ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

181 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่  Ø 0.60 ม. - - - 833,000 - 1 ข้าง ประชาชนได้รับ กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวี และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น3) ความยาว 295.00 ม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บา้น พร้อมบอ่พกัและรางว ีพร้อม การใช้เส้นทาง

เดชา (ด้านทศิตะวนัตกหมู่บา้น ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย คมนาคม

ซอย 16 ถึง ถนนมะลิวลัย)์



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

182 โครงการก่อสร้างถนน พร้อมก่อสร้าง เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ 1.ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม. - - - 871,000 - 2 ข้าง ประชาชนได้รับ กองช่าง

วางทอ่ระบายน้้าพร้อมบอ่พกั ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมและ ความยาว 150.00 ม.หนา 0.15 ม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

และรางวคีอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง 2.ขนาดท่อ Ø 0.40 ม. (มอก.ชัน้3)  การใช้เส้นทาง

หมู่ที่ 17 บา้นเดชา (ซอยโรงตุ๊กแก) และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาว 150.00 ม. คมนาคม

พร้อมบอ่พกัและรางว ี

3.ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม. 

(มอก.ชั้น3) ความยาว 150 ม. 

พร้อมบอ่พกัและรางว ี

รวมทั้ง 2 ฝ่ังความยาวรวม 

300.00 ม. พร้อมปา้ย

โครงการจ้านวน 1 ปา้ย

183 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม. ความ - 338,000 - - - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก หมู่ที่ 17 บา้นเดชา ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ยาว 150.00 ม.หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

(ซอยโรงตุ๊กแก 3) หนา0.15ม.หรือพื้นที่ผิวจราจร การใช้เส้นทาง

รวมไม่น้อยกวา่600.00ตร.ม. คมนาคม

พร้อมป้ายโครงการจ้านวน1ป้าย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

184 โครงการก่อสร้างถนน พร้อมก่อสร้าง เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ 1.ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม. - - - 1,250,000 - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

วางทอ่ระบายน้้าพร้อมบอ่พกั ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมและ ความยาว 200.00 ม.หนา 0.15 ม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

และรางวคีอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ การใช้เส้นทาง

หมู่ที่ 17 บา้นเดชา (ซอยโรงตุ๊กแก 2) และน้้าเน่าเสียในชุมชน 800.00 ตร.ม. คมนาคม

2.ขนาดท่อ Ø 0.40 ม. (มอก.ชัน้3)

ความยาว 200.00 ม. 

พร้อมบอ่พกัและรางว ี

3.ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม. 

(มอก.ชั้น3) ความยาว 200 ม. 

พร้อมบอ่พกัและรางว ี

รวมทั้ง 2 ฝ่ัง ความยาวรวม 

400.00 ม. พร้อมปา้ย

โครงการจ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

185 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง 1.ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม.  -  - 544,000 - - 2 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีต และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น3) ความยาว 156.00 ม. ทต.บ้านเป็ด ได้รับการแก้ไข

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บา้นเปด็ พร้อมบอ่พกัและรางวี

(ซอยคริสต์จักร) 2.ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม. 

(มอก.ชั้น3) ความยาว 156.00 ม. 

พร้อมบอ่พกัและรางวี

รวมทั้ง 2 ฝ่ัง ความยาวรวม 

312.00 ม. พร้อมปา้ยโครงการ

จ้านวน 1 ปา้ย

186 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม.  -  - 1,099,000 - - 1 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีตเสริม และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น3)ความยาว400.00ม. ทต.บ้านเป็ด ได้รับการแก้ไข

เหล็ก หมู่ที่ 18 บา้นเปด็ (จากบา้น พร้อมบอ่พกัและรางวี

นายพรหม สัตตะวาท ีถึงตรงข้าม พร้อมปา้ยโครงการ จ้านวน

บา้นนายทองทพิย์ ขุนศรี) 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

187 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง 1.ขนาดØ 0.60 ม.(มอก.ชั้น3)  - - 617,000 - - 2 ข้าง ประชาชนได้รับ กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีตเสริม และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาว 113.00 ม. พร้อม ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

เหล็ก จ้านวน 2 ข้างหมู่ที่ 18 บา้นเปด็ บอ่พกัและรางว ี การใช้เส้นทาง

(จากบา้นนายภาศกร บตุรวงษ์ 2 ขนาด Ø 0.60 ม.(มอก.ชั้น3) คมนาคม

ถึงบา้นนายบญุหลาย แก้วลือ) ความยาว 113.00 ม.พร้อม

บอ่พกัและและรางวรีวมทั้ง2ฝ่ัง

ความยาวรวม 226.00 ม.

พร้อมปา้ยโครงการ จ้านวน

1 ปา้ย

188 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. ยาว  - - 751,000 - - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บา้นเปด็ ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม 281.00ม. หนา 0.15 ม.หรือมี ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

(จากร้านแอนฟา้ฟลุต ถึงบา้นกิ่งดาว พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกวา่ การใช้เส้นทาง

เพยีสุวรรณ) 1,405.00 ตร.ม. พร้อมปา้ย คมนาคม

โครงการ จ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

189 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง 1.ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม.  - 202,300 - - - 2 ข้าง ประชาชนได้รับ กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีตเสริม และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น3)ความยาว 50.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

เหล็ก หมู่ที่ 18 บา้นเปด็ (จากบา้น พร้อมบอ่พกัและรางวี การใช้เส้นทาง

นายเลิศสินถึงบา้นนางอนงค์ใจสนธ)ิ 2.ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม. คมนาคม

(มอก.ชั้น3)ความยาว 50.00 ม.

พร้อมบอ่พกัและรางวี

รวมทั้ง 2 ฝ่ัง ความยาวรวม

100.00 ม. พร้อมปา้ย

โครงการจ้านวน 1 ปา้ย

190 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 3.00 ม. ความ - 234,000 - - - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก หมู่ที่ 18 บา้นเปด็ ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ยาว 137.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

(จากบา้น นางกิติมา ยั่งยืน ถึงบา้น หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่ การใช้เส้นทาง

นางอนงค์ ใจสนธ ์) น้อยกวา่ 411.00 ตร.ม. พร้อม คมนาคม

ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

191 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. ความ - - - - 1,950,000 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บา้นเปด็ ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ยาว 690.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

(ซอยข้างร้านสิบแสน) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่ การใช้เส้นทาง

น้อยกวา่3,450.00 ตร.ม.พร้อม คมนาคม

ปา้ยโครงการจ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

192 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ 1. ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม.  -  - - 2,396,300 - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็กพร้อมก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมและ ความยาว282.00ม.หนา0.15ม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

พร้อมบอ่พกัและรางว ีคอนกรีต เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่ การใช้เส้นทาง

เสริมเหล็ก หมู่ที1่9 บา้นกังวาน และน้้าเน่าเสียในชุมชน น้อยกวา่ 1,410.00 ตร.ม. คมนาคม

(ซอยโพธิเ์งินจากหอพกัสีเขียว 49 2. ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม. 

ถึง หมู่บา้นเซ็นทาร่า) (มอก.ชั้น 3)ความยาว282.00ม.

พร้อมบอ่พกัและรางวี

3.ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม. 

(มอก.ชั้น 3)ความยาว282.00ม.

พร้อมบอ่พกัและรางว ีรวมทั้ง

2 ฝ่ัง ความยาวรวม564.00 ม.

พร้อมป้ายโครงการจ้านวน1ป้าย

193 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม. -  - 423,000 - - 1 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีตเสริม และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น 3) ความยาว ทต.บ้านเป็ด ได้รับการแก้ไข

เหล็ก หมู่ที่ 19 บา้นกังวาน (ซอย 150.00 ม.พร้อมบอ่พกัและ

กังวาน 4 ข้างหอพกัสุขสบายด้าน รางวพีร้อมปา้ยโครงการ

หลังอ้อมไปถึงหวัมุมร้านสินวารี) จ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

194 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง 1.ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม. -  - 864,000 - - 2 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีตเสริม และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น 3) ความยาว ทต.บ้านเป็ด ได้รับการแก้ไข

เหล็ก หมู่ที่ 19 บา้นกังวาน 153.00 ม. พร้อมบอ่พกั

(ซอยสุภาวดี) และรางวี

2.ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม.

(มอก.ชั้น 3) ความยาว 

153.00 ม. พร้อมบอ่พกั

และรางว ีรวมทั้ง 2 ฝ่ัง

ความยาวรวม 306.00 ม.พร้อม

ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

195 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า แก้ไขปญัหาน้้าทว่มขัง 1.ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม. -  - - 1,806,000 - 2 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีตเสริม และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น3)ความยาว155.00ม. ทต.บ้านเป็ด ได้รับการแก้ไข

เหล็ก หมู่ที่ 19 บา้นกังวาน (ในซอย พร้อมบอ่พกัและรางวี

หอพกัคุณแม่ สุดซอยบา้นจ่ารุน) 2.ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม.

(มอก.ชั้น3)ความยาว155.00ม.

พร้อมบอ่พกัและรางวรีวมทั้ง

2 ฝ่ังความยาวรวม 310.00 ม.

พร้อมป้ายโครงการจ้านวน1ป้าย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

196 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า แก้ไขปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม.  -  -  - - 982,000 1 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีตเสริม และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น 3) ความยาว ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

เหล็ก หมู่ที่ 19 บา้นกังวาน (ซอย 333.00 ม.พร้อมบอ่พกัและ

กังวาน 1-4 หน้าบา้นนางอนงค์โดย รางวพีร้อมปา้ยโครงการ

เชื่อมต่อกับถนนหมู่บา้นเซ็นทาร่า) จ้านวน 1 ปา้ย

197 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า แก้ไขปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม.  -  -  - - 406,000 1 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีตเสริม และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น 3) ความยาว ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

เหล็ก หมู่ที1่9 บา้นกังวาน 191.00 ม. พร้อมบอ่พกัและ

(ซอยเปรมฤดี ต้นซอยถึงสุดซอย) รางวพีร้อมปา้ยโครงการ

จ้านวน 1 ปา้ย

198 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่Ø 0.40 ม.(มอก.ชั้น3) -  - - 670,000 - 1 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีตเสริม และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาว 250.00 ม. พร้อม ทต.บ้านเป็ด ได้รับการแก้ไข

เหล็ก หมู่ที่ 19 บา้นกังวาน บอ่พกัและรางวพีร้อม

(ซอยโพธิเ์งิน) ปา้ยโครงการจ้านวน 1 ปา้ย 



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

199 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง5.00ม.ความยาว 177,000 -  - - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็กหมู่ที่ 19 บา้นกังวาน ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม 55.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือ ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

(ซอยโพธิเ์งิน 2) มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกวา่  การใช้เส้นทาง

275.00 ตร.ม. พร้อมปา้ย คมนาคม

โครงการจ้านวน 1 ปา้ย

200 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง5.00ม.ความยาว -  -  - 177,000 - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็กหมู่ที่ 19 บา้นกังวาน ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม 55.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือ ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

(ซอยโพธิเ์งิน3) มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกวา่ การใช้เส้นทาง

275.00 ตร.ม. พร้อมปา้ย คมนาคม

โครงการจ้านวน 1 ปา้ย

201 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง5.00ม.ความยาว -  -  - 177,000 - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บา้นกังวาน ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม 55.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือ ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

(ซอยโพธิเ์งิน5) มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกวา่ การใช้เส้นทาง

275.00 ตร.ม. พร้อมปา้ย คมนาคม 

โครงการจ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

202 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง5.00ม.ความยาว -  -  - 177,000 - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บา้นกังวาน ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม 55.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือ ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

(ซอยโพธิเ์งิน6) มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกวา่ การใช้เส้นทาง

275.00 ตร.ม. พร้อมปา้ย คมนาคม 

โครงการจ้านวน 1 ปา้ย

203 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ 1. ผิวจราจรกวา้ง5.00 ม.ความ - 1,370,000  - - - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บา้นกังวาน ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ยาว 279.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

(ซอยโพธิเ์งิน ถึง เหล่านาดี) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม การใช้เส้นทาง

ไม่น้อยกวา่  1,395.00 ตร.ม. คมนาคม 

2.ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม.ความ

ยาว 146.00 ม. หนา 0.15 ม.

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม

ไม่น้อยกวา่730.00 ตร.ม.พร้อม

ปา้ยโครงการจ้านวน 1 ปา้ย

204 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม. - 144,000 -  - - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บา้นสุภทัรา ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว57.00ม.หนา0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

(ซอยบา้นตาหยอย) หรือพื้นที่ผิวจราจรรวม การใช้เส้นทาง

ไม่น้อยกวา่228.00 ตร.ม.พร้อม คมนาคม 

ปา้ยโครงการจ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

205 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม.  -  - 1,548,000  - - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บา้นสุภทัรา ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 572.00 ม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

(หลังชุมชนวงัทรัพย์สินถึง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิว การใช้เส้นทาง

หลังสถาบนั) จราจรรวมไม่น้อยกวา่ คมนาคม 

2860.00 ตร.ม. พร้อมปา้ย

โครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

206 โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม. ความ -  -  - 1,877,000 - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

(โดยวธิ ีOverlay Asphaltic ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ยาว 1,560.00 ม.หนา 0.04 ม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

concrete) หมู่ที่ 20 บา้นสุภทัรา หรือมีพื้นผิวจราจรรวมไม่  การใช้เส้นทาง

(ภายในซอยชุมชนสุภทัรา ไม่น้อยกวา่6,240.00 ตร.ม. คมนาคม 

ซอย 1 ถึง ซอย 9) พร้อมปา้ยโครงการ 1 ปา้ย

207 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม. - 935,000 - - - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บา้นสุภทัรา ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 410.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

(ซอยหลังวดัโมกขวนาราม) หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ การใช้เส้นทาง

ผิวจราจรรวมไม่น้อยกวา่ คมนาคม 

1,640.00 ตร.ม. พร้อมปา้ย

โครงการ จ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

208 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง5.00ม.ความยาว -  - - 1,635,000 - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บา้นสุภทัรา ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม 600.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือมี ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

(ซอยสุโขทยัพฒันา) พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกวา่ การใช้เส้นทาง

3,000.00 ตร.ม.พร้อมปา้ย คมนาคม 

โครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

209 โครงการก่อสร้างถนนพร้อมก่อสร้าง เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ 1.ผิวจราจรกวา้ง5.00 ม. หนา 970,000 - - - - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

วางทอ่ระบายน้้าพร้อมบอ่พกัและ ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมและ 0.15 ม.ความยาว 185.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

รางวคีอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม การใช้เส้นทาง

บา้นสุภทัรา (ซอยคุ้มหนองคลอง) และน้้าเน่าเสียในชุมชน ไม่น้อยกวา่ 925.00 ตร.ม. คมนาคมและ

2.ขนาดทอ่Ø 0.40 ม. ปญัหาน้้าทว่มขัง

(มอก.ชั้น3)ความยาว185.00ม. ได้รับการแก้ไข

ยาว 185.00 ม. พร้อมบอ่พกั

และรางวพีร้อมปา้ยโครงการ

จ้านวน 1 ปา้ย

210 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง5.00ม.ความยาว - 1,172,000 - - - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บา้นสุภทัรา ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม 402.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมี ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

(ซอยหลังปั๊ม ปตท.) พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกวา่ การใช้เส้นทาง

2,010.00 ตร.ม พร้อมปา้ย คมนาคม 

โครงการ จ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

211 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม.  - -  - 2,977,000 - 1 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีต และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น3) ความยาว ทต.บ้านเป็ด ได้รับการแก้ไข

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บา้นโคกฟนัโปง 1,050.00 ม.พร้อมบอ่พกั

(ซอยวดัปา่สีตวนัถึงบริเวณรอบวดั) และรางวพีร้อมปา้ย

โครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

212 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø 0.60ม. - 1,842,000  -  - - 1 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีตเสริม และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น3)ความยาว730.00ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

เหล็ก หมู่ที่ 21 บา้นโคกฟนัโปง พร้อมบอ่พกัและรางวพีร้อม

(บา้นนายสุพฒัน์ นาค-อก ถึงบา้น ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

นายทองค้า นาค-อก)

213 โครงการก่อสร้างถนนพร้อมก่อสร้าง เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ 1.ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม.  -  -  - 1,855,000 - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

วางทอ่ระบายน้้าพร้อมบอ่พกัและ ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมและ ความยาว379.00ม.หนา0.15ม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

รางวคีอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม การใช้เส้นทาง

บา้นโคกฟนัโปง (ซอยวนัชนก) และน้้าเน่าเสียในชุมชน ไม่น้อยกวา่ 1,561.00 ตร.ม. คมนาคมและ

2.ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม. ปญัหาน้้าทว่มได้

(มอก.ชั้น3) ความยาวรวม รับการแก้ไข

379.00 ม.พร้อมบอ่พกัและ

รางว ีพร้อมปา้ยโครงการ

จ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

214 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม.  -  -  - 704,000 - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บา้นโคกฟนัโปง ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว255.00ม.หนา0.15ม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

(ซอยโชคชัย) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม การใช้เส้นทาง

ไม่น้อยกวา่ 1,275.00 ตร.ม. คมนาคม 

พร้อมปา้ยโครงการ

จ้านวน 1 ปา้ย

215 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม.  -  -  - 2,242,000 - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บา้นโคกฟนัโปง ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 814.00 ม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

(ถนนพลังสีตะวนัซอยรางน้้า) หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิว การใช้เส้นทาง

จราจรรวมไม่น้อยกวา่ 4,070 คมนาคม 

ตร.ม. พร้อมปา้ยโครงการ

จ้านวน 1 ปา้ย

216 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø 0.80 ม.  -  -  - - 3,294,000 1 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีต และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น 3) ความยาวรวม ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บา้นโคกฟนัโปง 834.00 ม.พร้อมบอ่พกัและ

(ถนนมะลิวลัย์ถึงถนนศรีจันทร์ รางว ีพร้อมปา้ยโครงการ

ซอยหา้งไพรัช) จ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

217 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจรารจรกวา้ง 4.00 ม.  - 380,000  -  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 21บา้นโคกฟนัโปง ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 172.00 ม. หนา ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

(ซอยไพบรูณ์อุทศิข้างบา้นประธาน 0.15ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร การใช้เส้นทาง

ชุมชนพลังสีตะวนั) ไม่น้อยกวา่688.00 ตร.ม.พร้อม คมนาคม 

ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

218 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม.  -  -  - - 1,034,000 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บา้นโคกฟนัโปง  ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 375.00 ม. หนา ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

(ซอยมะลิวลัย์ 5) 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร การใช้เส้นทาง

รวมไม่น้อยกวา่1,875.00ตร.ม. คมนาคม 

พร้อมปา้ยโครงการ

จ้านวน 1 ปา้ย

219 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม.  -  -  - 676,000 - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บา้นโคกฟนัโปง  ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 245.00 ม. หนา ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

(ซอยหลังบา้นพกัสถาบนั 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร การใช้เส้นทาง

พฒันาฝีมือแรงงาน) รวมไม่น้อยกวา่1,225.00ตร.ม. คมนาคม 

พร้อมปา้ยโครงการ

จ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

220 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม.  -  -  -  - 172,000 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บา้นโคกฟนัโปง ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 60.00 ม. หนา ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

(ชุมชน 3 ซอยหนองหวา้) 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร การใช้เส้นทาง

รวมไม่น้อยกวา่ 300.00 ตร.ม. คมนาคม 

พร้อมปา้ยโครงการ

จ้านวน 1 ปา้ย

221 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม.  -  -  - 265,000 - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บา้นโคกฟนัโปง ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 90.00 ม. หนา ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

(ซอยช่างเซ ชุมชน 3) 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร การใช้เส้นทาง

รวมไม่น้อยกวา่ 450.00 ตร.ม. คมนาคม 

พร้อมปา้ยโครงการ

จ้านวน 1 ปา้ย

222 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. ความ 300,000 - - - - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บา้นโคกฟนัโปง ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ยาว 110.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

(ซอยบา้นนายกรรชิง เทศประสิทธิ หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม การใช้เส้นทาง

ถึงหน้าบา้นนายอุทยั แพงปสัสา) ไม่น้อยกวา่550.00 ตร.ม.พร้อม คมนาคม 

ปา้ยโครงการจ้านวน1ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

223 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง 1.ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม. - - - 350,000 - 2 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีต และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น3)ความยาว105.00ม. ทต.บ้านเป็ด ได้รับการแก้ไข

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บา้นโคกฟนัโปง พร้อมบอ่พกัและรางวี

(ซอยอภชินอุทศิ 2 หอพกัรุ่งฤดี) 2.ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม.

(มอก.ชั้น3)ความยาว105.00ม.

พร้อมบอ่พกัและรางว ีรวมทั้ง

2 ฝ่ังความยาวรวม 210.00 ม.

พร้อมป้ายโครงการจ้านวน1ป้าย

224 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง 1.ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม. - - - 1,017,000 - 2 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีต และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น3)ความยาว310.00ม. ทต.บ้านเป็ด ได้รับการแก้ไข

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บา้นโคกฟนัโปง พร้อมบอ่พกัและรางวี

(ซอยหอพกัอาจารย์อรทยั) 2.ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม.

(มอก.ชั้น3)ความยาว310.00ม.

พร้อมบอ่พกัและรางวี

รวมทั้ง 2 ฝ่ัง ความยาว

รวม 620.00 ม.พร้อมปา้ย

โครงการจ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

225 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง 1.ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม. - - - - 1,145,000 2 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีต และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น3)ความยาว340.00ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บา้นโคกฟนัโปง พร้อมบอ่พกัและรางวี

(ซอยอู่พงศ์กร) 2.ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม.

(มอก.ชั้น3)ความยาว340.00ม.

พร้อมบอ่พกัและรางวี

รวมทั้ง 2 ฝ่ัง ความยาว

รวม 680.00 ม.พร้อมปา้ย

โครงการจ้านวน 1 ปา้ย

226 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง 1.ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม - - - - 533,000 2 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีต และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น3)ความยาว160.00ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บา้นโคกฟนัโปง พร้อมบอ่พกัและรางวี

(ซอยสถานีวทิย)ุ 2.ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม

(มอก.ชั้น3)ความยาว160.00ม. 

พร้อมบอ่พกัและรางวี

รวมทั้ง 2 ฝ่ังความยาว

รวม 320.00 ม.พร้อมปา้ย

โครงการจ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

227 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. ความ - - - 769,000 - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บา้นโคกฟนัโปง ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ยาว 275.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

(ซอยต้นรักรีสอร์ท) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่ การใช้เส้นทาง

น้อยกวา่1,375.00 ตร.ม.พร้อม คมนาคม 

ปา้ยโครงการจ้านวน 1 ปา้ย

228 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. ความ - - - - 1,955,000 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บา้นโคกฟนัโปง ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ยาว 700.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

(สามแยกคุ้มเจริญสุขถึงถนนแยก หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่ การใช้เส้นทาง

ซอยไหมไทย) น้อยกวา่3,500.00 ตร.ม.พร้อม คมนาคม 

ปา้ยโครงการจ้านวน 1 ปา้ย

229 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่Ø 0.40 ม.(มอก.ชั้น3) - - - 650,000 - 1 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีต และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาว 230.00 ม. ทต.บ้านเป็ด ได้รับการแก้ไข

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บา้นโคกฟนัโปง พร้อมบอ่พกัและรางวี

(ซอยบา้นจงดีซอยหนองหวา้ฝ่ังทศิใต้) พร้อมปา้ยโครงการ

จ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

230 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. ความ - - 892,000 - - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บา้นโคกฟนัโปง ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ยาว 310.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

(ถนนสายบา้นกอก - บา้นโคกฟนัโปง หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่ การใช้เส้นทาง

ช่วงสามแยกสุขสวสัด์ิถึงสามแยก น้อยกวา่ 1,550.00 ตร.ม. คมนาคม 

บา้นโคกฟนัโปง ) พร้อมปา้ยโครงการ 1 ปา้ย

231 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจรารจรกวา้ง 4.00 ม.ความ  - 150,000 -  - - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็กหมู่ที่ 22 บา้นแก่นทองธานี ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ยาว 63.00 ม. หนา0.15ม.หรือ ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

(ซอยนวลหงส์ 5) มีพื้นที่ผิวจรารจรรวม การใช้เส้นทาง

ไม่น้อยกวา่ 252.00ตร.ม.พร้อม คมนาคม 

ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

232 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจรารจรกวา้ง 4.00 ม.ความ  - 120,000  - - - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็กหมู่ที่ 22 บา้นแก่นทองธานี ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ยาว 49.00 ม.หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

(ซอยนวลหงส์ 10) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม การใช้เส้นทาง

ไม่น้อยกวา่ 196.00 ตร.ม คมนาคม 

พร้อมปา้ยโครงการ 

จ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

233 โครงการก่อสร้างถนน พร้อมก่อสร้าง เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ 1.ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม.  -  -  - 1,490,000  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

วางทอ่ระบายน้้าพร้อมบอ่พกัและ ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมและ ความยาว 220.00 ม. หนา ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

รางวคีอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจร การใช้เส้นทาง

บา้นแก่นทองธานี (ซอยช่างพนั) และน้้าเน่าเสียในชุมชน รวมไม่น้อยกวา่ 880.00 ตร.ม. คมนาคม 

2.ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม.

(มอก.ชั้น3)ความยาว110.00ม.

พร้อมบอ่พกัและรางวี

3.ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม.

(มอก.ชั้น3)ความยาว110.00ม.

พร้อมบอ่พกัและรางว ีรวมทั้ง

2 ฝ่ัง ความยาวรวม 220.00ม.

พร้อมป้ายโครงการจ้านวน1ป้าย

234 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจรารจรกวา้ง 5.00 ม.  - 313,000 -  - - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 23 บา้นไทรทอง ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว133.00ม.หนา0.15ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

(ซอยโรงน้้า) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่ การใช้เส้นทาง

น้อยกวา่ 665.00 ตร.ม. พร้อม คมนาคม 

ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

235 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม.  - 609,000 -  - - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 23 บา้นไทรทอง ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 215.00 ม.หนา ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

(ซอยโรงน้้าถนนในชุมชน) 0.15ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจร การใช้เส้นทาง

รวมไม่น้อยกวา่1,075.00ตร.ม. คมนาคม 

พร้อมป้ายโครงการจ้านวน1ป้าย 

236 โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีต เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 1.00 ม. ความ  -  -  - 78,000 - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 23 บา้นไทรทอง ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ยาว 35.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

(ซอยบา้นนายสุริยา  จารุไกรศักด์ิ หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม การใช้เส้นทาง

ต่อจากถนนคสล.เดิม) ไม่น้อยกวา่ 35.00 ตร.ม.พร้อม คมนาคม 

ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

237 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม. ความ  -  -  - 122,000 - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 23 บา้นไทรทอง ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

(ซอยประชารักษ ์6) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม การใช้เส้นทาง

ไม่น้อยกวา่ 200 ตร.ม. พร้อม คมนาคม 

ปา้ยโครงการจ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

238 โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีต เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 0.50 - 9.50 ม.  - 498,000 - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 23 บา้นไทรทอง ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 170.00 ม. หนา ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

(ถนนหน้าหาดทราย) 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร การใช้เส้นทาง

รวมไม่น้อยกวา่900.00 ตร.ม. คมนาคม 

พร้อมป้ายโครงการจ้านวน1ป้าย

239 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง 1.ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม. - - - - 633,900 2 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวคีอนกรีต และน้้าเน่าเสียในชุมชน (มอก.ชั้น3)ความยาว185.00ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 23 บา้นไทรทอง พร้อมบอ่พกัและรางวี

( ชุมชน 4 ) 2.ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม.

(มอก.ชั้น3)ความยาว185.00ม.

พร้อมบอ่พกัและรางว ีรวมทั้ง

2 ฝ่ัง ความยาวรวม370.00 ม.

พร้อมป้ายโครงการจ้านวน1ป้าย

240 โครงการปรับปรุงหาดทราย เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ขนาดกวา้ง 18.00 ม.  -  -  - 1,000,000 - 1 แหง่ ประชาชนได้รับ กองช่าง

บงึหนองโคตร ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 470.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

หนา 0.20 ม.หรือมีปริมาตร การใช้เส้นทาง

ทรายรวมไม่น้อยกวา่ คมนาคม

1,692 ลบ.ม. พร้อม

ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

241 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต เพื่ออ้านวยความสะดวกใน 1.ลานคอนกรีตขนาด10x30ม.  -  -  - 390,000 - 1 แหง่ เจ้าหน้าที่ปฏบิติั กองช่าง

หน้าอาคารปอ้งกันและบรรเทา การปฏบิติังานของเจ้าหน้าที่ 2.ผิวจราจรกวา้ง  6.00 ม. ทต.บา้นเปด็ งานได้โดยสะดวก

สาธารณภยั งานปอ้งกันและบรรเทา ความยาว57.00 ม.หนา0.15ม. และรวดเร็ว

สาธารณภยัและผู้มาติดต่อ หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่ ประชาชนได้รับ

ราชการ น้อยกวา่ 642.00 ตร.ม.พร้อม ความสะดวกใน

ปา้ยโครงการจ้านวน 1 ปา้ย การติดต่อราชการ

242 โครงการก่อสร้างขยายช่องจราจร เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 7.00 ม.  - 5,000,000  -  - - 2 ฝ่ัง ประชาชนได้รับ กองช่าง

บริเวณส่ีแยกถนนมะลิวลัย์ทางเข้า ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 200.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

ค่ายสีหราชเดโชไชย ความหนา 0.25 ม. รวม การใช้เส้นทาง

ทั้ง 2 ฝ่ัง ความยาวรวม คมนาคม

400.00ม.หรือมีพื้นที่ผิว

จราจรรวมไม่น้อยกวา่

2,800.00 ตารางเมตร

พร้อมปา้ยโครงการ 1 ปา้ย

243 โครงการก่อสร้างปรับปรุงภมูิทศัน์ เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ขนาดเกาะหน้าหาดทรายกวา้ง  -  - 490,000  -  - 1 แหง่ ประชาชนได้รับ กองช่าง

(บริเวณถนนเรียบชายหาดบงึ ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม 2.80 ม. ความยาว 500.00 ม. ทต.บ้านเป็ด ความสะดวกใน

หนองโคตร) หมู่ที่ 10 บา้นค้าไฮ หรือมีพื้นที่ปรับปรุงภมูิทศัน์ การใช้เส้นทาง

และหมู่ที่ 23 บา้นไทรทอง รวมไม่น้อยกวา่1,400.00ตร.ม. คมนาคม

พร้อมปา้ยโครงการ 1 ปา้ย



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

244 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อบรูณะซ่อมแซมถนน ถนนหนทาง ทางระบายน้้า 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 23 หมู่บ้าน ถนนหนทาง กองช่าง

ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง เช่น ถนน ทางระบายน้้า ส่ิงปลูกสร้าง ส่ิงปลูกสร้าง ในพื้นที่ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทางระบายน้้า

ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตเทศบาลต้าบลบา้นเปด็ ส่ิงปลูกสร้าง

ทางระบายน้้า สนามกีฬา ทกุหมู่บา้น พร้อมต่อการ

ลานกีฬา ฯลฯ ใช้งาน

245 โครงการปรับปรุงหอ้งท้างานผู้บริหาร เพื่อใหเ้กิดความสะดวกแก่ 1.ขนาดหอ้งความกวา้ง 4.70 ม.  -  - 490,000  -  - การติดต่อ สถานที่ปฏบิติั ส้านักปลัด

เทศบาลฯ หมู่ที่ 2 บา้นเปด็ ประชาชนและผู้มาติดต่อ ความยาว 12.00 ม.หรือพื้นที่ ทต.บ้านเป็ด ราชการมี งานเปน็ระเบยีบ เทศบาล

(ส้านักงานเทศบาลต้าบลบา้นเปด็) ราชการ รวมไม่น้อยกวา่ 56.40 ม. ประสิทธิ เรียบร้อยสะดวก

2. กั้นหอ้ง ผนังหอ้งท้างาน ภาพร้อย ในการติดต่อ

พร้อมเฟอร์นิเจอร์บวิทอ์ินและ ละ 100 ราชการของ

ฝ้าเพดาน จ้านวน 1 หอ้ง ประชาชน

246 ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุง ส่ิงปลูกสร้างที่อยู่ใน  - 100,000 100,000 100,000 100,000 23 ส่ิงปลูกสร้างมี ส้านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง ส่ิงปลูกสร้างที่อยู่ในความ ความรับผิดชอบของ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ หมู่บา้น ความพร้อม เทศบาล

รับผิดชอบของ ทต.บา้นเปด็ เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ ส้าหรับใช้งาน



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

247 โครงการปรับปรุงหอ้งกองคลัง เพื่อใหก้ารติดต่อของ ปรับปรุงหอ้งท้างานกองคลัง  - 463,000  -  - - การติดต่อ สถานที่ปฏบิติั- กองคลัง

ประชาชนสะดวกขึ้น โดยติดต้ังโต๊ะท้างานบิ๊วอิน ทต.บา้นเปด็ ราชการมี งานเปน็ระเบยีบ

จ้านวน 42 ตัวใหม้ีความ ประสิทธิ เรียบร้อยสะดวก

สะดวกต่อการติดต่อราชการ ภาพร้อย ในการติดต่อ

ละ 100 ราชการของ

ประชาชน

248 โครงการปรับปรุงอาคารงาน เพื่อใหเ้พยีงพอกับการจัด ปรับปรุงอาคารงานปอ้งกัน  - 300,000  -  - - 1 หลัง โรงเรียนมีหอ้ง กอง

ปอ้งกันเพื่อใช้เปน็อาคารเรียน การเรียนการสอน เพื่อใช้เปน็อาคารเรียน ทต.บา้นเปด็ เรียนเพยีงพอ การศึกษา

โรงเรียนเทศบาลบา้นเปด็ โรงเรียนเทศบาลบา้นเปด็ เหมาะสมกับ

จ้านวนนักเรียน

249 โครงการก่อสร้างหลังคาถนน เพื่อปอ้งกันแดด-ฝน และ ถนนบริเวณภายในพื้นที่  - 50,000 100,000  - - 1 หลัง ปอ้งกันแดด-ฝน กอง

ทางเดิน ใช้เปน็พื้นที่จัดกิจกรรม ศพด.บา้นโคกฟนัโปง ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ และใช้เปน็พื้นที่ การศึกษา

ทางการศึกษา จัดกิจกรรมทาง

การศึกษา

250 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน เพื่อใหเ้พยีงพอต่อการจัด ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียน  -  - 6,000,000  -  -  1 หลัง โรงเรียนมีหอ้ง กอง

โรงเรียนเทศบาลบา้นเปด็ การเรียนการสอน เทศบาลบา้นเปด็ ทต.บ้านเป็ด เรียนเพยีงพอ การศึกษา

เหมาะสมกับ

จ้านวนนักเรียน



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

251 โครงการปรับปรุงหอ้งเรียน เพื่อปรับปรุงหอ้งเรียน หอ้งเรียนคอมพวิเตอร์ 50,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปรับปรุง เด็กและ กอง

คอมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร์ในโรงเรียน ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ หอ้งคอมฯ ประชาชนได้ การศึกษา

เทศบาลบา้นเปด็ จ้านวน เรียนรู้เทคโนโลยี

1 หอ้ง มากขึ้น

252 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซม เพื่อเปน็การบ้ารุงรักษา โรงเรียนสังกัดเทศบาล  - 150,000 200,000 200,000 200,000 3 แหง่ มีอาคารเรียน กอง

อาคารเรียนและอาคารประกอบ ซ่อมแซม/ปรับปรุง ต้าบลบา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ และอาคาร การศึกษา

อาคารเรียนและอาคาร ประกอบพร้อม

ประกอบโรงเรียนสังกัด ใช้งานเสมอ

เทศบาลต้าบลบา้นเปด็

253 ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุง เพื่อเปน็การบ้ารุงรักษาและ ส่ิงปลูกสร้างในความดูแลของ  - 200,000 200,000 200,000 200,000 23 ส่ิงปลูกสร้างมี กอง

ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ หมู่บา้น ความพร้อม การศึกษา

เช่นศูนย์พฒันาเด็กเล็กและ ส้าหรับใช้งาน

โรงเรียนในสังกัดฯ ศูนย์การ

เรียนรู้ ศูนย์เด็กและเยาวชน

ศูนย์ภมูิปญัญาทอ้งถิ่นฯ

ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 



เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที ่ โครงการ

งบประมาณ

254 ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุง เพื่อเปน็การบ้ารุงรักษา ส่ิงปลูกสร้างในความดูแลของ  - 200,000 200,000 200,000 200,000 23 ส่ิงปลูกสร้างมี กอง

ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมที่ดินและ เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ หมู่บา้น ความพร้อม สาธารณสุขฯ

ส่ิงก่อสร้าง เช่นอาคาร ส้าหรับใช้งาน

ตลาด หอ้งน้้า ฯลฯ 

ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

255 โครงการปรับปรุงต่อเติม เพื่อใหเ้กิดความสะดวกแก่ ปรับปรุงโดยการร้ือผนัง  - 175,000  -  - - การติดต่อ สถานที่ปฏบิติั กอง

หอ้งกองวชิาการและแผนงาน ประชาชนและผู้มาติดต่อ ภายในหอ้ง ทบุซ๊ิงค์พร้อม ทต.บา้นเปด็ ราชการมี งานเปน็ระเบยีบ วชิาการและ

ราชการ ปพูื้นใหม่ฯลฯ เพื่อใหม้ี ประสิทธิ เรียบร้อยสะดวก แผนงาน

พื้นที่ใช้สอยมากขึ้น ภาพร้อย ในการติดต่อ

ละ 100 ราชการของ

ประชาชน

รวม  255  โครงการ 6,815,000 57,585,200 75,986,200 75,913,800 43,195,500



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การเพ่ิมศักยภาพของเมอืงเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมภิาคลุ่มน ้าโขงและอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 1 การพัฒนาเมอืงและชมุชน

แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลลัพธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟา้ เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงไฟฟา้ ไฟฟา้สาธารณะทกุจุดที่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 23 หมู่บา้น ไฟฟา้สาธารณะ กองช่าง

สาธารณะ สาธารณะใหใ้ช้ได้อย่างมี ช ารุดเสียหายในเขตพื้นที่ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ สามารถใช้ได้อย่าง

ประสิทธภิาพ เทศบาลต าบลบา้นเปด็ มีประสิทธภิาพ

2 โครงการติดต้ังโคมไฟส่อง เพื่ออ านวยความสะดวก จ านวน 55 ชุด  - 495,000 495,000 495,000 495,000 23 หมู่บา้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

สวา่งพลังงานแสงอาทติย์ แก่ผู้ใช้เส้นทางที่ไม่มีการ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกในการ

ขยายเขตไฟฟา้ ใช้เส้นทางคมนาคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต้าบลบ้านเป็ด  อ้าเภอเมอืง  จังหวัดขอนแก่น

งบประมาณ

ยทุธศาสตร์การพัฒนาบา้นเทศบาลต้าบลบา้นเปด็ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

ที ่ โครงการ



เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลลัพธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน

วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

ที ่ โครงการ

3 อุดหนุนไฟฟา้ส่วนภมูิภาค เพื่อสนับสนุนงบประมาณใน พื้นที่รับผิดชอบในเขต 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 23 หมู่บา้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

จังหวดัขอนแก่น การขยายเขตไฟฟา้แสงสวา่ง เทศบาลต าบลบา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกใน

สาธารณะโดยการส ารวจ การสัญจรไปมา

ออกแบบประมาณการจาก และเกิดความ

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค ปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สิน

4 อุดหนุนการประปาส่วน เพื่อสนับสนุนงบประมาณใน พื้นที่รับผิดชอบในเขต 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 23 หมู่บา้น ประชาชนมี กองช่าง

ภมูิภาคจังหวดัขอนแก่น การขยายเขตประปาโดยการ เทศบาลต าบลบา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ น้ าประปาใช้

ส ารวจออกแบบประมาณการ อย่างทั่วถึงและ

จากการประปาส่วนภมูิภาค เพยีงพอ

1,000,000 1,495,000 1,495,000 1,495,000 1,495,000รวม  4 โครงการ



ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การพัฒนาคนและสังคมทีม่คุีณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมอืง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดที ่4  การพัฒนาดา้นการศึกษา  กีฬา นันทนาการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน

4.1 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อใหน้ักเรียนในเขตเทศบาล นักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้น 2,000,000 2,200,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 นักเรียน นักเรียนมีสุขภาพ กอง

ต าบลบา้นเปด็ได้ด่ืมนม ป.6 ในเขตทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ชั้นอนุบาล ร่างกายแข็งแรง การศึกษา

อย่างต่อเนื่อง 1. ร.ร.บา้นเปด็ ถึงชั้น ป.6 สมบรูณ์

2. ร.ร.บา้นกอก ในเขต

3. ร.ร.บา้นหนองขามฯ ทต.บา้นเปด็

4. ร.ร.บา้นค าไฮฯ จ านวน 

5. ร.ร.บา้นโคกฟนัโปง  8 แหง่

6. ร.ร.เทศบาลบา้นเปด็

7. ศพด.บา้นเปด็

8. ศพด.บา้นโคกฟนัโปง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณ

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  อ าเภอเมอืง  จังหวัดขอนแก่น



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

2 โครงการอุดหนุนค่า  -เพื่อใหน้ักเรียนชั้นอนุบาล นักเรียนชั้นอนุบาลถึง 2,600,000 3,100,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000 นักเรียน นักเรียนมีสุขภาพ กองการศึกษา

อาหารกลางวนัโรงเรียน ถึงชั้น ป.6 สังกัดส านักงาน ชั้น ป.6 สังกัดสพฐ. ชั้นอนุบาล ร่างกายแข็งแรง

คณะกรรมการการศึกษาขั้น ในเขต ทต.บา้นเปด็ ถึงชั้น ป.6 สมบรูณ์

พื้นฐานในเขต ทต.บา้นเปด็ได้ 1.รร.บา้นเปด็ ในเขต

รับประทานอาหารครบ5หมู่ 2. รร.บา้นกอก ทต.บา้นเปด็

3. รร.บา้นหนองขามฯ จ านวน 

4. รร.บา้นค าไฮฯ  5 แหง่

5. รร.บา้นโคกฟนัโปง

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ สถานศึกษาในสังกัด 2,600,000 3,400,000 3,450,000 3,450,000 3,450,000 สถานศึกษา สถานศึกษามี กอง

การบริหารสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา ได้แก่ ได้แก่ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ในสังกัด งบประมาณเพยีงพอ การศึกษา

1. ค่าอาหารกลางวนั 1.ร.ร.เทศบาลบา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ในการจัดการศึกษา

2. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เนต 2. ศพด.บา้นเปด็ จ านวน 

3. การพฒันาหอ้งสมุด 3. ศพด.บา้นโคกฟนัโปง 3 แหง่

4. การพฒันาแหล่งเรียนรู้ใน

9. อื่นๆ ตามที่ได้รับการ

จัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

4 โครงการส่งเสริมการจัด เพื่อสนับสนุนงบประมาณใน โครงการที่ด าเนินการ 100,000 - - - - รร.เทศบาล การจัดการศึกษาของ กอง

กจิกรรมเพื่อพัฒนาสถานศึกษา การจัดกิจกรรมต่างๆ ของ ตามแผนพฒันาการ ทต.บา้นเปด็ บา้นเปด็ โรงเรียนเทศบาล การศึกษา

โรงเรียนเทศบาลบา้นเปด็ ร.ร.เทศบาลบา้นเปด็ได้แก่ ศึกษาของโรงเรียน ได้รับการ บา้นเปด็มีคุณภาพ บา้นเปด็

1.การศึกษาแหล่งเรียนรู้ เทศบาลบา้นเปด็ สนับสนุน

นอกสถานที่ งบประมาณ

2. วนัเด็กแหง่ชาติ เพื่อส่งเสริม

3.การอบรมเพื่อพฒันา การจัด

บคุลากร กิจกรรม

4.อื่นๆที่ปรากฏในแผนพฒันา ร้อยละ90

การศึกษาของสถานศึกษา

5 โครงการส่งเสริมการจัด เพื่อสนับสนุนงบประมาณใน โครงการที่ด าเนินการตาม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เรียน ศพด. การจัดการศึกษาของ กอง

กจิกรรมเพื่อพัฒนาสถานศึกษา การจัดกิจกรรมต่างๆของศูนย์ แผนพฒันาการศึกษาของ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ บา้นเปด็ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก การศึกษา

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นเปด็ พฒันาเด็กเล็กบา้นเปด็ ได้แก่ ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นเปด็ ร้อยละ 90 บา้นเปด็มีคุณภาพ

1.การศึกษาแหล่งเรียนรู้  ได้เข้าร่วม

นอกสถานที่ กิจกรรมที่จัด

2. วนัเด็กแหง่ชาติ

3. การอบรมเพื่อพฒันา

บคุลากร



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

6 โครงการส่งเสริมอนามัย เพื่อใหน้ักเรียนมีความรู้ สถานศึกษาในเขต 50,000 - - - - นักเรียนใน นักเรียนมีสุขภาพ กอง

นักเรียน เกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัย เทศบาลต าบลบา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ เขตพื้นที่ ร่างกายแข็งแรง การศึกษา

ของตนเอง 1. ร.ร.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ สมบรูณ์

2. ร.ร.บา้นกอก จ านวน 

3. ร.ร.บา้นหนองขามฯ 9แหง่

4. ร.ร.บา้นค าไฮฯ ร้อยละ 80

5. ร.ร.บา้นโคกฟนัโปง ได้รับการให้

6. ร.ร.เทศบาลบา้นเปด็ ความรู้ฯ

7. ศพด.บา้นเปด็

8. ศพด.บา้นโคกฟนัโปง

9.ร.ร.การศึกษาคนตาบอด

7 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์ของ ภมูิทศัน์ของสถานศึกษา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปรับปรุง สถานศึกษามีความ กอง

สถานศึกษา สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ในสังกัดเทศบาลต าบล ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ภมูิทศัน์ สวยงาม ปลอดภยั การศึกษา

ต าบลบา้นเปด็ บา้นเปด็มีความสวยงาม สถานศึกษา

1. ร.ร.เทศบาลบา้นเปด็ ในสังกัดทั้ง

2. ศพด.บา้นเปด็ 3 แหง่

3. ศพด.บา้นโคกฟนัโปง



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

8 โครงการส่งเสริมการจัด เพื่อสนับสนุนงบประมาณ โครงการที่ด าเนินการตาม 50,000 - - - - ผู้เรียน ศพด. การจัดการศึกษาของ กอง

กจิกรรมเพื่อพัฒนาสถานศึกษา ในการจัดกิจกรรมต่างๆของ แผนพฒันาการศึกษาของ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ บา้นโคก ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก การศึกษา

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น ศูนย์พฒันาในสถานศึกษา ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ฟนัโปง บา้นโคกฟนัโปงมี

โคกฟนัโปง ในเขต บา้นโคกฟนัโปง ร้อยละ 90 คุณภาพ

1.การอบรมเพื่อพฒันา ได้เข้าร่วม

บคุลากร กิจกรรมที่จัด

2.ลอยกระทง

3.อื่นๆที่ปรากฏในแผนพฒันา

การศึกษาของสถานศึกษา

9 โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม จัดกิจกรรมงานวนัเด็ก 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 1 คร้ัง /ปี เด็กและเยาวชนมีขวญั กอง

พฒันาการเด็กและสร้าง ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ก าลังใจและมุ่งมั่นที่จะ การศึกษา

ความตระหนักในการดูแลเด็ก ปฏบิติัหน้าที่ตนเอง

ใหดี้

10 โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ เพื่อจัดกิจกรรมการประชุม ผู้เข้าร่วมโครงการ 300,000 50,000 - - - 1 คร้ัง /ปี เด็กและเยาวชนได้ กอง

เยาวชนเทศบาลต าบลบา้นเปด็ อบรมศึกษาดูงานตาม ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ เรียนรู้ตามความสนใจ การศึกษา

ความสนใจ



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

11 โครงการรณรงค์และปอ้งกัน เพื่อปอ้งกันปญัหายาเสพติด สถานศึกษาในเขต 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สถานศึกษา สถานศึกษาปลอด กอง

ยาเสพติดในสถานศึกษา ในสถานศึกษา ในเขต เทศบาลต าบลบา้นเปด็ ทต.บ้านเป็ด ทต.บ้านเป็ด ทต.บ้านเป็ด ทต.บ้านเป็ด ทต.บ้านเป็ด ในเขตพื้นที่ จากปญัหายาเสพติด การศึกษา

ต าบลบา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็

9 แหง่

12 โครงการอบรมค่ายเยาวชน เพื่อปอ้งกันปญัหายาเสพติด เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สถานศึกษา ชุมชนปลอดจาก กอง

หา่งไกลยาเสพติด ทต.บ้านเป็ด ทต.บ้านเป็ด ทต.บ้านเป็ด ทต.บ้านเป็ด ทต.บ้านเป็ด ในเขตพื้นที่ ยาเสพติด การศึกษา

ทต.บา้นเปด็

9 แหง่

13 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อใหก้ารช่วยเหลือ ส่งเสริม ผู้ด้อยโอกาส ผู้เปน็เลิศ 1,000,000 - - - - เด็กเยาวชน เด็กและเยาวชน กอง

ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีความเปน็ สนับสนุนการเรียนรู้และ ทางวชิาการและผู้มีทกัษะ ทต.บา้นเปด็ ในเขตพื้นที่ มีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น การศึกษา

เลิศทางวชิาการ และผู้มีทกัษะ พฒันาคุณภาพชีวติแก่ ทางด้านกีฬาที่มีภมูิล าเนา ทต.บา้นเปด็

ทางด้านกีฬา ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีความเป็นเลิศ ในเขตทต.บา้นเปด็หรือ

ทางวชิาการ และผู้มีทกัษะ หน่วยงานอื่นๆที่อยู่ในเขต

ทางด้านกีฬา พื้นที่ ทต.บา้นเปด็



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

14 โครงการวนัส าคัญของชาติ เพื่อใหผู้้เรียนเหน็ความส าคัญ ผู้เรียนศูนยพฒันาเด็กเล็ก  - 3,000 3,000 3,000 3,000 1 คร้ัง /ปี ผู้เรียนมีพฒันาการ กอง

วนัแม่แหง่ชาติ และรู้จักแสดงความกตัญญู บา้นโคกฟนัโปง ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ เรียนรู้เต็มศักยภาพ การศึกษา

กตเวทต่ีอแม่ในวนัแม่ เข้าร่วมกิจกรรม ตระหนักในบทบาท

แหง่ชาติและทกุๆ วนัได้ และหน้าที่ของตนเอง

อย่างเหมาะสม

15 โครงการวนัไหวค้รู เพื่อส่งเสริมความรักความ ผู้เรียนศูนยพฒันาเด็กเล็ก  - 3,000 3,000 3,000 3,000 1 คร้ัง /ปี ผู้เรียนได้แสดงความรัก กอง

เคารพความกตัญญูระหวา่ง บา้นโคกฟนัโปง ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ เคารพ ความกตัญญู การศึกษา

ลูกศิษย์ที่มีต่อครู เข้าร่วมกิจกรรม ระหวา่งลูกศิษยท์ี่มีต่อครู

16 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อกิจกรรมส่งเสริมการ ผู้เรียนศูนยพฒันาเด็กเล็ก  - 5,000 5,000 5,000 5,000 1 คร้ัง /ปี ผู้เรียนได้เรียนรู้ กอง

ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น เรียนรู้ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น บา้นโคกฟนัโปง ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น การศึกษา

เข้าร่วมกิจกรรม

17 โครงการหอ้งสมุดประชาชน  - เพื่อเปน็แหล่งรวบรวมองค์ เด็ก เยาวชน และ  - 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กเยาวชน  - ชุมชนมีแหล่ง กอง

ความรู้ ศิลปะวทิยาการต่างๆ ประชาชนทั่วไปในเขต ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ในเขตพื้นที่ รวบรวมองค์ความรู้ การศึกษา

ในชุมชน เทศบาลต าบลบา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ศิลปะวทิยาการต่าง ๆ 

 - เพื่อเปน็แหล่งการเรียนรู้ ที่มีความสนใจ ร้อยละ50  -ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้

และส่งเสริมการอ่านใหก้ับ ได้มีส่วนร่วม และส่งเสริมการอ่าน

ผู้ที่สนใจ



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

18 โครงการแข่งขันทกัษะทาง 1.เพื่อส่งนักเรียน/ผู้เรียนที่มี นักเรียน/ผู้เรียนและครูใน -          40,000 40,000 40,000 40,000 1 คร้ัง /ปี นักเรียน/ผู้เรียนและ กอง

วชิาการงานมหกรรมการ ทกัษะวชิาการเข้าร่วม สถานศึกษาสังกัดเทศบาล ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ รูมีการพฒันาตนเอง การศึกษา

จัดการศึกษาทอ้งถิ่นระดับ การแข่งขัน ต าบลบา้นเปด็เข้าร่วม ด้านวชิาการอยู่เสมอ

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โครงการตามความ

เหมาะสม

19 โครงการเพื่อนใจวยัรุ่น  - เพื่อใหเ้ด็ก และเยาวชนมี เด็ก และเยาวชนใน  - 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กเยาวชน  - เด็ก และเยาวชนมี กอง

วยัเรียน ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ สถานศึกษา เขต ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ในเขตพื้นที่ ความรู้ ความเข้าใจ การศึกษา

เร่ืองเพศศึกษา เทศบาลต าบลบา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ เกี่ยวกับเร่ืองเพศศึกษา

 - เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน ที่มีความสนใจ ร้อยละ50  - เด็กและเยาวชน

ตระหนักถึงปญัหา และหา ได้มีส่วนร่วม ตระหนักถึงปญัหาและ

แนวปอ้งกันปญัหาต่างๆ หาแนวปอ้งกันปญัหา

เกี่ยวกับเพศศึกษา ต่าง ๆ เกี่ยวกับ

เพศศึกษา



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

20 โครงการจัดต้ังศูนย์เยาวชน  - เพื่อใหผู้้ที่มีความสนใจร่วม เด็ก เยาวชน และ  - 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กเยาวชน  - ผู้ที่สนใจร่วมสมัคร กอง

เทศบาลต าบลบา้นเปด็ สมัครเปน็สมาชิกศูนย์เยาวชน ประชาชนทั่วไปในเขต ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ในเขตพื้นที่ เปน็สมาชิกศูนย์ การศึกษา

เทศบาลต าบลบา้นเปด็ เทศบาลต าบลบา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ เยาวชนเทศบาล

 - เพื่อรวบรวมความต้องการ ที่มีความสนใจ ร้อยละ50 ต าบลบา้นเปด็

ของสมาชิกน าไปสู่การประชุม ได้มีส่วนร่วม  - มีการรวบรวมความ

วางแผนการด าเนินงานของ ต้องการของสมาชิกน า

ศูนย์เยาวชนเทศบาลบา้นเปด็ ไปสู่การประชุม

 - เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชนและ วางแผนการด าเนินงาน

ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมใน ของศูนย์เยาวชน

การบริหารจัดการชุมชน ทต.บา้นเปด็

เด็ก เยาวชนและ

ประชาชนทั่วไป

มีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการชุมชน



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

21 โครงการนิทรรศการศูนย์  - เพื่อใหส้มาชิกศูนย์เยาวชน เด็ก เยาวชน และ  - 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กเยาวชน  - สมาชิกศูนย์เยาวชน กอง

เยาวชนเทศบาลต าบลบา้นเปด็ ได้แสดงผลงานตามที่ตนเอง ประชาชนทั่วไปใน ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ประชาชน ได้แสดงผลงานตามที่ การศึกษา

สนใจ เขตเทศบาลต าบล ทั่วไปร้อยละ ตนเองสนใจ

 - เพื่อเปน็การประชาสัมพนัธ์ บา้นเปด็ ที่มีความสนใจ 60 ในเขต  - กิจกรรมและโครง

กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ทต.บา้นเปด็ การต่าง ๆ ของศูนย์

ของศูนย์เยาวชนเทศบาล ได้เข้าร่วม เยาวชนเทศบาลต าบล

ต าบลบา้นเปด็ โครงการ บา้นเปด็ได้รับการ

ประชาสัมพนัธ์

22 โครงการสอนศิลป์  - เพื่อให ้เด็ก เยาวชนและ เด็ก เยาวชน และ  - 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กเยาวชน  - เด็ก เยาวชน และ กอง

ประชาชนทั่วไป ใช้เวลาวา่ง ประชาชนทั่วไปใน ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ประชาชน ประชาชนทั่วไป ใช้ การศึกษา

ใหเ้กิดประโยชน์ เขตเทศบาลต าบล ทั่วไปร้อย เวลาวา่งใหเ้กิด

 - เพื่อเปน็การจรรโลงจิตใจ บา้นเปด็ ที่มีความสนใจ ละ 50 ในเขต ประโยชน์

แก่เด็ก เยาวชน และ ทต.บา้นเปด็  - เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนทั่วไป โดยใช้งาน ได้เข้าร่วม ประชาชนทั่วไป ได้รับ

ศิลปะเปน็ส่ือกลาง โครงการ การจรรโลงจิตใจ โดย

ใช้งานศิลปะเปน็

ส่ือกลาง



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

23 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียน ครู  ผู้เรียนของศูนย์พฒันา  - 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เรียน ผู้เรียน ครู บคุลากร กอง

ประเพณีลอยกระทง บคุลากร  และผู้ปกครอง เด็กเล็กบา้นโคกฟนัโปง ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ศพด.บา้น และผู้ปกครองได้รับ การศึกษา

ได้เรียนรู้และร่วมสืบสาน โคกฟนัโปง การปลูกฝังทศันคติที่ดี

อนุรักษป์ระเพณีลอยกระทง ร้อยละ 90 ต่อการสืบสานอนุรักษ์

ได้เข้าร่วม วฒันธรรมประเพณี

โครงการ และการอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อม

24 โครงการเสริมทกัษะเยาวชน  - เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชน และ เด็ก เยาวชน และ  - 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กเยาวชน  - เด็ก เยาวชน และ กอง

ด้านคหกรรมศาสตร์ ประชาชนทั่วไป มีความรู้ ประชาชนทั่วไปใน ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ประชาชน ประชาชนทั่วไป มี การศึกษา

ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้าน เขตเทศบาลต าบล ทั่วไปร้อยละ ความรู้ ความเข้าใจ

คหกรรมศาสตร์เบื้องต้น บา้นเปด็ ที่มีความสนใจ 50 ในเขต เกี่ยวกับงานด้านคห-

 - เพื่อให ้เด็ก เยาวชน และ ทต.บา้นเปด็ กรรมศาสตร์เบื้องต้น

ประชาชนทั่วไปน าความรู้ไป ได้เข้าร่วม  - เด็ก เยาวชน และ

ประยุกต์ใช้ในชีวติ โครงการ ประชาชนทั่วไป

ประจ าวนัได้ สามารถน าความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ในชีวติ

ประจ าวนัได้



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

25 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพื่อใหผู้้เรียนรู้จักแหล่งเรียนรู้ ผู้เรียน ครู ในศูนย์พฒันา -          -          20,000 20,000 20,000 ผู้เรียน ผู้เรียนได้รับความรู้ กอง

ในทอ้งถิ่นของตนเอง เด็กเล็กบา้นโคกฟนัโปง ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ศพด.บา้น มีความรักในทอ้งถิ่น การศึกษา

และบคุลากรที่เกี่ยวข้อง โคกฟนัโปง

เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ90

ได้เข้าร่วม

โครงการ

26 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 1. เพื่อใหผู้้เรียนมีนิสัยรักการ 1. ผู้เรียนมีนิสัยรักการ  - 20,000 -          -          -          ผู้เรียน 1.ผู้เรียนได้รับความรู้ กอง

ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น แสวงหาความรู้และรวบรวม แสวงหาความรู้และ ทต.บา้นเปด็ ศพด.บา้น ความเข้าใจในเร่ือง การศึกษา

แหล่งเรียนรู้ รวบรวมแหล่งเรียนรู้ โคกฟนัโปง ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น

2. เพื่อเปน็การปลูกฝังให้ 2. ผู้เรียนรู้จักแหล่ง ร้อยละ90 2. ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม

นักเรียนรู้จักแหล่งเรียนรู้ใน เรียนรู้ในทอ้งถิ่นและ ได้เข้าร่วม ในการท ากิจกรรมที่

ทอ้งถิ่นและรักทอ้งถิ่นของ รักทอ้งถิ่นของตนเอง โครงการ เกี่ยวกับการใช้ภมูิ

ตนเอง 3. ผู้เรียนมีทกัษะใน ปญัญาทอ้งถิ่น

การท างานรักการท างาน 3. ผู้เรียนมีความรัก

ร่วมกับผู้อื่นได้และมี ทอ้งถิ่นของตนเอง

เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

9,230,000 9,471,000 9,571,000 9,571,000 9,571,000รวม 26 โครงการ



ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การพัฒนาคนและสังคมทีม่คุีณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 7 การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เขม้แขง็และพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือการแขง่ขนัภายใตห้ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดที ่4  การพัฒนาดา้นการศึกษา  กีฬา นันทนาการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน

4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการงานประเพณี  - เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและ จัดงานประเพณีลอยกระทง 1,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 คร้ัง / ปี วฒันธรรม ประเพณีของ กอง

ลอยกระทง อนุรักษป์ระเพณีลอยกระทง ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทอ้งถิ่นได้รับการอนุรักษ์ การศึกษา

ใหค้งอยู่สืบไป และส่งเสริมอย่างต่อเนือ่ง

2 โครงการงานประเพณี  - เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและ  -จัดงานประเพณีสงกรานต์ 1,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 คร้ัง / ปี วฒันธรรม ประเพณีของ กอง

สงกรานต์ อนุรักษป์ระเพณีสงกรานต์ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทอ้งถิ่นได้รับการอนุรักษ์ การศึกษา

ใหค้งอยู่สืบไป และส่งเสริมอย่างต่อเนือ่ง

3 โครงการงานประเพณีถวาย เพื่อส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา จัดงานประเพณีทอดเทยีน 150,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง / ปี ศาสนาได้รับท านุบ ารุง กอง

เทยีนพรรษา พรรษา ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  อ าเภอเมอืงขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น

งบประมาณ



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

4 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องใน  - เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ จัดกิจกรรมวนัส าคัญทาง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง / ปี ศาสนาได้รับท านุบ ารุง กอง

วนัส าคัญทางศาสนา และท านุบ ารุงศาสนาให้ ศาสนา ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง การศึกษา

รุ่งเรือง

5 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่ออนุรักษภ์มูิปญัญาทอ้งถิ่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการ 100,000 80,000 80,000 80,000 80,000 1 คร้ัง / ปี ผู้ร่วมโครงการสามารถ กอง

ภมูิปญัญาทอ้งถิ่นและปราชญ์ และปราชญ์ชาวบา้น เรียนรู้ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ น าภมูิปญัญาทอ้งถิ่น การศึกษา

ชาวบา้น จ านวน 1 คร้ัง/ปี ไปใช้ในชีวติประจ าวนัได้

6 โครงการแข่งขันกีฬาบา้นเปด็ เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน เด็ก เยาวชน และประชาชน 500,000 400,000 500,000 500,000 500,000 มีผู้เข้าร่วม เด็ก เยาวชน และ กอง

มินิมาราธอน และประชาชนได้ออกก าลังกาย กลุ่มเปา้หมาย ร่วมกิจกรรม ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ โครงการ ประชาชนมีสุขภาพ การศึกษา

ไม่น้อยกวา่ แข็งแรง

1000คน

1 คร้ัง/ปี

7 โครงการส่งเสริมกีฬาและ เพื่อใหเ้ด็กเล็กและนักเรียนใน เด็กเล็ก และนักเรียนใน 70,000 70,000 1 คร้ัง/ปี เด็กเล็กและนักเรียน กอง

นันทนาการสถานศึกษา สังกัดเทศบาลต าบลบา้นเปด็ได้ สถานศึกษาสังกัดเทศบาล ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ได้พฒันาความพร้อม การศึกษา

ในสังกัดทต.บา้นเปด็ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ต าบลบา้นเปด็เข้าร่วม ทกุด้าน

กิจกรรม



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

8 โครงการแข่งขันกีฬาและ  - เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน จัดการแข่งขันกีฬาและออก 500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง/ปี เด็ก เยาวชน และ กอง

การออกก าลังกาย เทศบาล และประชาชนได้เล่นกีฬา ก าลังกาย 1 คร้ัง/ปี ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ประชาชนมีสุขภาพ การศึกษา

ต าบลบา้นเปด็ และออกก าลังกาย แข็งแรง

9 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน  - เพื่อจัดการแข่งขันกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาชุมชน 300,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนได้รับความ กอง

สัมพนัธเ์ทศบาลต าบลบา้นเปด็ พื้นบา้นใหแ้ก่ประชาชนใน สัมพนัธ์ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ สนุกสนาน เสริมสร้าง การศึกษา

เขตเทศบาลต าบลบา้นเปด็ ความสามัคคี

10 โครงการแข่งขันกีฬา  - เพื่อจัดหรือเข้าร่วมการ เทศบาลต าบลบา้นเปด็ 100,000 200,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง /ปี พนักงานเทศบาลได้ กอง

อปท.สัมพนัธ์ แข่งขันกีฬาอปท.สัมพนัธ์ จัดหรือเข้าร่วมการแข่งขัน ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ พฒันาทกัษะทางด้าน การศึกษา

กีฬาอปท.สัมพนัธ์ กีฬา

11 โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา เพื่อจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาให้ เด็ก เยาวชน และ 200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง /ปี เด็ก เยาวชน และ กอง

บริการแก่เด็ก เยาวชน และ ประชาชนในเขตเทศบาล ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ประชาชน การศึกษา

ประชาชนในเขตเทศบาล ต าบลบา้นเปด็ที่ใช้บริการ

ต าบลบา้นเปด็

12 โครงการแข่งขันกีฬา เพื่อจัดหรือเข้าร่วมการ เทศบาลต าบลบา้นเปด็ -          -          50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ปี นักเรียนได้พฒันา กอง

นักเรียน แข่งขันกีฬานักเรียน จัดหรือเข้าร่วมการ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทกัษะทางด้านกีฬา การศึกษา

แข่งขันกีฬานักเรียน



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

13 โครงการแข่งขันกีฬา เพื่อจัดหรือเข้าร่วมการ เทศบาลต าบลบา้นเปด็ -          -          50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ปี ผู้เรียนได้พฒันา กอง

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก แข่งขันกีฬาศูนย์พฒันา จัดหรือเข้าร่วมการแข่งขัน ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทกัษะทางด้านกีฬา การศึกษา

เด็กเล็ก กีฬาศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

14 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์  - เพื่ออนุรักษภ์มูิปญัญา เด็ก เยาวชน และ  - 20,000 20,000 20,000 20,000 มีผู้เข้า  - ชุมชนมีส่วนร่วม กอง

ภมูิปญัญาทอ้งถิ่นพพิธิภณัฑ์ ทอ้งถิ่นใหค้งอยู่คู่ชุมชน ประชาชนทั่วไปใน ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ เยี่ยมชม อนุรักษภ์มูิปญัญา การศึกษา

เกลือ  - เพื่อเปน็แหล่งการเรียนรู้ภมูิ เขตเทศบาลต าบล ไม่น้อยกวา่ ทอ้งถิ่นใหค้งอยู่

ปญัญาทอ้งถิ่นภายในชุมชน บา้นเปด็ ที่มีความสนใจ 200 คน/ปี  - มีแหล่งการเรียนรู้

ภมูิปญัญาทอ้งถิ่นภาย

ในชุมชน

15 โครงการพฒันาทกัษะดนตรี  - เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชน และ เด็ก เยาวชน และ  - 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง /ปี  - เด็ก เยาวชน และ กอง

และนาฏศิลปไ์ทยพื้นเมือง ประชาชนทั่วไป ใช้เวลาวา่ง ประชาชนทั่วไปใน ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ประชาชนทั่วไปใช้ การศึกษา

ใหเ้กิดประโยชน์ เขตเทศบาลต าบล เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์

 - เพื่อให ้เด็ก เยาวชน และ บา้นเปด็ ที่มีความสนใจ  - เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมใน ประชาชนทั่วไปมี

การอนุรักษศิ์ลปะ และ ส่วนร่วมในการอนุรักษ์

วฒันธรรมพื้นบา้น ศิลปะและวฒันธรรม

พื้นบา้น



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

16 โครงการส่งเสริมทกัษะกีฬา  - เพื่อใหน้ักเรียน มีสุขภาพ นักเรียนในสถานศึกษา  - 30,000 30,000 30,000 30,000 นักเรียน  - นักเรียน มีสุขภาพ กอง

เบื้องต้น นักเรียนในสถาน ร่างกายที่สมบรูณ์แข็งแรง สังกัดเทศบาลต าบลบา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ โรงเรียน ร่างกายที่สมบรูณ์ การศึกษา

ศึกษาสังกัดเทศบาลต าบล  - เพื่อพฒันาทกัษะความ เทศบาล แข็งแรง

บา้นเปด็ สามารถทางด้านการกีฬา บา้นเปด็  -นักเรียนได้รับการ

 -เพื่อฝึกความมีน้ าใจเปน็ ร้อยละ พฒันาทกัษะความ

นักกีฬามีระเบยีบวนิัยและ 90 ได้รับ สามารถทางด้านการ

รู้รักสามัคคีโดยใช้กีฬาเปน็ การพฒันา กีฬามีน้ าใจเปน็นักกีฬา

ส่ือกลาง ทกัษะ มีระเบยีบวนิัย รู้รัก

ด้านกีฬา สามัคคี

3,950,000 2,350,000 2,380,000 2,380,000 2,380,000รวม 16 โครงการ



ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การพัฒนาคนและสังคมทีม่คุีณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมอืง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดที ่4  การพัฒนาดา้นการศึกษา  กีฬา นันทนาการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน

4.3 แผนงานงบกลาง

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสนับสนุนนักเรียน เพื่อสนับสนุนการศึกษาใหแ้ก่ นักเรียนในเขตพื้นที่ 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 นักเรียน ผู้ที่ได้รับทนุน าความรู้ กอง

เรียนดี มารยาทดีและ นักเรียนที่เรียนดี ความประพฤติดี ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ในเขตพื้นที่ มาพฒันาทอ้งถิ่น การศึกษา

ด้อยโอกาสเรียนต่อระดับ และด้อยโอกาสได้มีโอกาส ทต.บา้นเปด็

ปริญญาตรี เรียนต่อปริญญาตรี ที่มีคุณสมบติั

จ านวน 

10 คน

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000รวม 1 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณ

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  อ าเภอเมอืง  จังหวัดขอนแก่น



ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตห้ลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดที ่5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาล

5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการประกวดพนักงาน , เพื่อพฒันาความรู้ ความ พนักงานเทศบาล ,ลูกจ้าง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง/ปี พนักงานและลูกจ้างมีขวญั ส านักปลัด

ลูกจ้างดีเด่นของเทศบาล สามารถของบคุลากรให้ ในเทศบาลต าบลบา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ และก าลังใจในการปฏบิติั เทศบาล

ต าบลบา้นเปด็ สามารถปฏบิติังานได้อย่างมี หน้าที่อย่างมีประสิทธภิาพ

ประสิทธภิาพและเพื่อสร้างขวญั

และก าลังใจใหแ้ก่พนักงาน

2 โครงการฝึกอบรมและ 1.เพื่อใหค้วามรู้ ความเข้าใจ พนักงานเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ บคุลากรที่ปฏบิติังานน า ส านักปลัด

ศึกษาดูงานของพนักงาน ในการปฏบิติังานด้านงาน ลูกจ้างในเทศบาล ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ความรู้ที่ได้ ไปปฏบิติังาน เทศบาล

เทศบาล ลูกจ้าง เพื่อเพิ่ม สารบรรณมีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น ต าบลบา้นเปด็ ได้อย่างมีประสิทธภิาพดี

ประสิทธภิาพระบบงาน 2. เพื่อการจัดเก็บเอกสารใน ยิ่งขึ้น

สารบรรณ ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศมี

ที่ใช้กับงานสารบรรณ ประสิทธภิาพยิ่งขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณ

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  อ าเภอเมอืง  จังหวัดขอนแก่น



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

3 โครงการจัดท าแผนพฒันา 1.เพื่อน าความรู้ที่มีอยู่ภายนอก  - ผู้บริหาร พนักงาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครงการ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ส านักปลัด

บคุลากร องค์กรมาปรับใช้กับเทศบาล เทศบาล ลูกจ้างประจ า ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ และลูกจ้างได้มีส่วนร่วม เทศบาล

ต าบลบา้นเปด็ และพนักงานจ้างของ ในการแสดงความคิดเหน็

2. เพื่อใหม้ีการปรับเปล่ียน เทศบาลต าบลบา้นเปด็ เสนอแนวทางในการพฒันา

แนวคิดในการท างานเน้นสร้าง องค์กร

กระบวนการคิด และการพฒันา

ตนเองใหเ้กิดขึ้นกับบคุลากร

ของเทศบาลต าบลบา้นเปด็

3. เพื่อใหบ้คุลากรของเทศบาล

ต าบลบปฏบิติังานได้อย่างมี

ประสิทธภิาพมากที่สุด

4 โครงการจัดท าส่ือ เพื่อการ เพื่อเปน็การประชาสัมพนัธ์ จัดท าส่ือส่ิงพมิพเ์พื่อ - 50,000 50,000 50,000 50,000 23 หมู่บา้น ประชาชนจะได้รับรู้ข้อมูล กองวชิาการ

ประชาสัมพนัธผ์ลงานข่าวสาร ข่าวสารต่างๆ ผลงานต่างๆ ที่ ประชาสัมพนัธ ์เช่น ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ข่าวสารของ ทต.บา้นเปด็ และแผนงาน

ต่างๆของเทศบาลต าบล เปน็ประโยชน์และประชาชน  - วารสาร ใหม้ีความเข้าใจและร่วม

บา้นเปด็ ควรรับรู้  - ปฏทินิ/แผ่นพบั มือกับทางราชการในการ

 - จดหมายข่าว ด าเนินงานต่างๆต่อไป



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

5 โครงการฝึกอบรมและ เพื่อใหผู้้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภา 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 150 คน 1. ก่อใหเ้กิดความรู้ ความ ส านักปลัด

ทศันศึกษาดูงานของคณะ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ เข้าใจในบทบาทหน้าที่ เทศบาล

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมโครงการได้เพิ่มพนู และผู้เข้าร่วมโครงการที่ ของตนเองมากขึ้น และมี

พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ความรู้ความเข้าใจบทบาท ทต.บา้นเปด็ก าหนด ประสบการณ์น ามาใช้

เทศบาลต าบลบา้นเปด็ หน้าที่ของตนเองและเสริมสร้าง เปน็ประโยชน์ต่อทอ้งถิ่น

คุณธรรมและจริยธรรม 2. การด าเนินการของ

ประสบการณ์มีวสัิยทศัน์ ทต.บา้นเปด็มีประสิทธภิาพ

กวา้งไกลเกิดแนวคิดใหม่ และเกิดประโยชน์ต่อ

ในการพฒันาทอ้งถิ่น ประชาชน

6 โครงการรณรงค์ เพื่อเปน็การใหข้้อมูลข่าวสาร ประชาชนได้รับข้อมูล 100,000 100,000 150,000 150,000 150,000 85 ชุมชน ประชาชนได้รับข้อมูล กองคลัง

ประชาสัมพนัธก์ารจัดเก็บ เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษอีากร ข่าวสารเกี่ยวกับภาษี ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดเก็บ

ภาษอีากรและค่าธรรมเนียม และค่าธรรมเนียมแก่ประชาชน อากรและค่าธรรมเนียม ภาษอีากรและค่าธรรมเนียม

7 อุดหนุนโครงการสนับสนุน เพื่อใหศู้นย์รวมข้อมูลข่าวสาร สนับสนุนงบประมาณ 30,000 30,000 -          -          -           1 คร้ัง/ปี ท าใหก้ารอ านวยการจัดซ้ือ ส านักปลัด

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ และ 1 โครงการ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ จัดจ้างของ อปท.มี เทศบาล

การจัดซ้ือหรือการจ้างของ ประชาสัมพนัธเ์กี่ยวกับ ประสิทธภิาพ มีวสัดุอุปกรณ์

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น การจัดซ้ือ จัดจ้างของอปท. ในการบริหารงานได้

อ.เมืองขอนแก่น อย่างเพยีงพอ



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

8 อุดหนุนศูนย์ปฏบิติัการ เพื่อใหก้ารแก้ไขปญัหาการ สนับสนุนงบประมาณ 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนได้รับประโยชน์ ส านักปลัด 

ร่วมในการช่วยเหลือ ช่วยเหลือประชาชนของ ใหแ้ก่ที่ท าการ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ จากศูนย์ปฏบิติัการใน เทศบาล

ประชาชนขององค์กร องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ปกครองอ าเภอเมือง การแก้ไขปญัหาอุปสรรค

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น มีศักยภาพเกิดประสิทธภิาพ ขอนแก่นเปน็ ในด้านสาธารณภยั 

อ าเภอเมืองขอนแก่น ในการประสานงานการให้ ผู้ด าเนินการ ส่งเสริมและพฒันา

ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว คุณภาพชีวติ ฯล

และทนัต่อความต้องการ

ของประชาชน

9 โครงการอบรมใหค้วามรู้ เพื่อใหพ้นักงานเทศบาลลูกจ้าง พนักงานเทศบาล  - 7,000 -          -          -           ผู้เข้ารับ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ กองวชิาการ

ความเข้าใจแก่พนักงาน ประจ าพนักงานจ้างและ ลูกจ้างประจ า ทต.บา้นเปด็ การอบรม ความเข้าใจในระบบ และแผนงาน

เทศบาลลูกจ้างประจ า ประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ พนักงานจ้างทั่วไป มีความรู้ สารสนเทศและการปฏบิติั

พนักงานจ้างและประชาชน ความเข้าใจในพรบ.ข้อมูล และประชาชนทั่วไป ความเข้าใจ ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารใน

ทั่วไปเกี่ยวกับพรบ.ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ในเขตเทศบาลต าบล ไม่น้อยกวา่ ทศิทางเดียวกัน

ข่าวสารของราชการ และระบบเวบ็ไซต์ของ บา้นเปด็ ร้อยละ 80

พ.ศ. 2540และระบบเวบ็ไซต์ เทศบาลต าบลบา้นเปด็

ของเทศบาลต าบลบา้นเปด็

รวม  9  โครงการ 1,117,000 1,174,000 1,187,000 1,187,000 1,187,000



ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตห้ลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดที ่5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาล

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการฝึกอบรมการจับ - เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่มีทกัษะในการ เจ้าหน้าที่ปอ้งกันฯ 100,000 100,000 - - 100,000 100 คน  - เพื่อให ้เจ้าหน้าที่ ส านักปลัด

สัตวเ์ล้ือยคลาน จับสัตวเ์ล้ือยคลาน อปพร.ทกุนายในเขต ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ปอ้งกันและ อปพร. เทศบาล

-เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัในชีวติ เทศบาลต าบลบา้นเปด็ เข้าใจและมีทกัษะใน

ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏบิติัหน้าที่ การปฏบิติัหน้าที่ได้อย่าง

- เพื่อเพิ่มขวญัและก าลังใจ ปลอดภยัและถูกต้อง

ในการปฏบิติัหน้าที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณ

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  อ าเภอเมอืง  จังหวัดขอนแก่น



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

2 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร  -  เพื่อให ้ อปพร.มีความรู้ความ จ านวน   1   รุ่น 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 50 คน อาสาสมัครปอ้งกันภยั ส านักปลัด

ปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน  เข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภยัรูปแบบ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) เทศบาล

ต่างๆสามารถช่วยเหลือในการ ที่ผ่านการฝึกอบรม

ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั สามารถเปน็ก าลังในการ

ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ปอ้งกันและบรรเทา

  -  เพื่อใหเ้กิดเครือข่ายความ สาธารณภยัรวมทั้ง

ร่วมมือที่เข้มแข็งและกวา้งขวาง ช่วยเหลือผู้ประสบภยั

ในการปอ้งกันและบรรเทา ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว

สาธารณภยั และทั่วถึง

  -  เพิ่มจ านวนสมาชิกอาสา

สมัครปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน

ได้ครบ  2% ของจน.ประชาชน

3 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร  - เพื่อใหผู้้เข้ารับการฝึกอบรมมี  - เจ้าหน้าที่งานปอ้งกันฯ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 40 คน บคุลกรสามารถน า ส านักปลัด

ทอ้งถิ่น ปอ้งกันไฟปา่ ความเข้าใจเกี่ยวกับไฟปา่ และอปพร. ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ความรู้และประสบการณ์ เทศบาล

 -สร้างแนวร่วมระหวา่งเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมาพฒันาใหม้ี

และประชาชนปอ้งกันไฟปา่ ประสิทธภิาพในการ

ปฏบิติังานได้มากขึ้น



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

4 โครงการฝึกอบรมการระงับ  - เพื่อใหผู้้เข้ารับการฝึกอบรมมี  - ผู้บริหาร พนักงาน 100,000 100,000 50,000 50,000 50,000 350 คน  -  ผู้บริหาร พนักงาน ส านักปลัด

อัคคีภยัเบื้องต้นและซ้อม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัคคีภยั เทศบาล ลูกจ้างประจ าและ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ เทศบาล ลูกจ้างประจ า เทศบาล

อพยพหนีไฟ ของพนักงาน  - เพื่อใหผู้้เข้ารับการฝึกอบรม พนักงานจ้างทั่วไปของ และพนักงานจ้างทั่วไป

เทศบาลต าบลบา้นเปด็ รู้จักการปฏบิติัในระหวา่งการ เทศบาลต าบลบา้นเปด็ ของทต.บา้นเปด็สามารถ

เกิดอัคคีภยั ระงับอัคคีภยัและช่วย

 - เพื่อใหผู้้เข้าฝึกอบรมรู้จักการ เหลือตนเองในเบื้องต้น

ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น

5 โครงการฝึกซ้อมแผนปอ้งกัน  - เพื่อใหผู้้เข้าร่วมการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่งานปอ้งกันฯ 100,000 100,000 50,000 50,000 50,000 200 คน  -เจ้าหน้าที่งานปอ้งกันฯ ส านักปลัด

และระงับอัคคีภยัอพยพหนีไฟ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ และ อปพร. ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ และ อปพร.สามารถ เทศบาล

และแผนแก้ไขปญัหาน้ าทว่ม อัคคีภยัและอุทกภยั ระงับเหตุ และช่วยเหลือ

 - เพื่อใหผู้้เข้าร่วมการฝึกอบรม ตนเองและประชาชนได้

รู้จักการปฏบิติัตนในระหวา่งการ

เกิดอัคคีภยัและอุทกภยั

 - เพื่อใหช้่วยเหลือผู้ประสบภยั

ได้อย่างทนัทว่งที



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

6 โครงการพฒันาศักยภาพและ เพื่อใหอ้ปพร.มีความรู้ความเข้าใจ สมาชิก อปพร. 200,000 200,000 100,000 100,000 100,000 200 คน  - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี ส านักปลัด

ศึกษาดูงานของอาสาสมัคร เกี่ยวกับสาธารณภยัและสามารถ ต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทกัษะและยุทธวธิใีนการ เทศบาล

ปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน ช่วยเหลือในการปอ้งกันและ ปอ้งกันตัวและช่วยเหลือ

บรรเทาสาธารณภยัใหม้ีความ ผู้อื่น

พร้อมอยู่ตลอดเวลา  - ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ได้รับรู้ข้อกฎหมายเกี่ยว

กับการปฏบิติัหน้าที่ใน

ฐานะผู้ช่วยเหลือ

เจ้าพนักงาน

7 โครงการฝึกอบรมทกัษะการ  - เพื่อใหอ้ปพร.มีความรู้ความ  - เจ้าหน้าที่ และอปพร. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 200 คน ปอ้งกันตัวและช่วยเหลือ ส านักปลัด

ใช้วทิยุส่ือสารของเจ้าหน้าที่ เข้าใจเกี่ยวกับวธิกีารใช้วทิยุ ที่ปฏบิติังาน ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ และประสบการณ์ที่ได้รับ เทศบาล

อปพร. ส่ือสาร มาพฒันาใหม้ี

 - เพื่อใหท้ราบถึงกฎ ระเบยีบ ประสิทธภิาพในการ

การใช้วทิยุส่ือสาร ปฏบิติังานได้มากขึ้น

850,000 850,000 550,000 550,000 650,000รวม  7  โครงการ



ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2 การพัฒนาคนและสังคมทีม่คุีณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมอืง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดที ่5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาล

5.3 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการพฒันาบคุลากรของ เพื่อจัดประชุม/อบรมพฒันา ครู  และบคุลากรในโรงเรียน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 บคุลการทาง กอง

โรงเรียนเทศบาลบา้นเปด็ บคุลากรของโรงเรียนเทศบาล เทศบาลต าบลบา้นเปด็ได้รับ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ การศึกษามีคุณภาพ การศึกษา

บา้นเปด็ การประชุม/อบรม

2 โครงการพฒันาบคุลากรของ เพื่อจัดประชุม/อบรมพฒันา ครู  และบคุลากรในศูนย์พฒันา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 บคุลการทาง กอง

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัด บคุลากรของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เด็กเล็กได้รับการประชุม/อบรม ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ การศึกษามีคุณภาพ การศึกษา

เทศบาลต าบลบา้นเปด็ สังกัดเทศบาลต าบลบา้เนปด็

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000รวม 2 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณ

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  อ าเภอเมอืง  จังหวัดขอนแก่น



แบบ ผ.02/1 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การเพ่ิมศักยภาพของเมอืงเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมภิาคลุ่มน ้าโขงและอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่2 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต้าบลบ้านเป็ดที ่3 การพัฒนาเมอืงและชมุชนน่าอยู่   

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างทอ่ลอดหล่ียม เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง  1.ทอ่ลอดเหล่ียมส้าเร็จรูป  -  -  - 465,870,000  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

ส้าเร็จรูปลอดถนนสีหราช และน้้าเน่าเสียในชุมชน ขนาด 1.50 ม. X 1.50 ม. ความสะดวก

เดโชชัย (ร.8) ถนนศรีจันทร์ ความยาว 2,550.00 ม. ปลอดภยัใน

และถนนมะลิวลัย์หน้า 2.ทอ่ลอดเหล่ียมส้าเร็จรูป การใช้เส้นทาง

โรงเรียนคนตาบอด ขนาด 2.00 - 2.10 ม. X 

2.10 ม.ความยาว 

9,750.00 ม.หรือมี

ความยาวรวมทั้งหมด

ไม่น้อยกวา่12,300.00 ม.

พร้อมปา้ยโครงการ 

จ้านวน 6 ปา้ย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 

ส้าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลต้าบลบ้านเป็ด  อ้าเภอเมอืง  จังหวัดขอนแก่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา



เปา้หมาย ตัวชี วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

2 โครงการก่อสร้างปรับปรุง เพื่ออ้านวยความสะดวก 1.ผิวจราจรกวา้ง ข้างละ  -  -  - 77,100,000   - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

ขยายผิวการจราจรทางหลวง ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม 9.50 ม. ความยาว ความสะดวก

หมายเลข 12 (ถนนมะลิวลัย)์ 2,400.00 ม. หรือมีพื้นที่ ปลอดภยัใน

พร้อมระบบทอ่ระบายน้้ารูป ผิวจราจรทั้ง 2 ฝ่ัง รวม การใช้เส้นทาง

ส่ีเหล่ียมและระบบสัญญาณ ไม่น้อยกวา่ 45,600 ตร.ม.

ไฟจราจรอัจฉริยะ 2.ปรับปรุงสัญญาณ

(บริเวณส่ีแยก ร.8) ไฟจราจรอัจฉริยะบริเวณ

ส่ีแยก จ้านวน 1 จุด

3.ระบบระบายน้้า 

Box convert 

จ้านวน 1 จุด

3  โครงการก่อสร้างปรับปรุง  เพื่ออ้านวยความสะดวก ผิวจราจรกวา้ง 13.00 ม.  -  -  - 25,547,000  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

ผิวจราจร Para-asphaltic  ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 4,500.00 ม. ความสะดวก

concrete ทางหลวงหมายเลข หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ ปลอดภยัใน

203 ถึงบา้นค้าไฮ (บา้นค้าไฮ ผิวจราจรรวมไม่น้อยกวา่ การใช้เส้นทาง

ถึงบา้นโคกฟนัโปง) 58,500.00 ตร.ม.พร้อม

ต้าบลบา้นเปด็  อ้าเภอเมือง ปา้ยโครงการจ้านวน2ปา้ย

จังหวดัขอนแก่น



เปา้หมาย ตัวชี วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

4 โครงการก่อสร้างเสริมผิวทาง  เพื่ออ้านวยความสะดวก ผิวจราจรกวา้ง6.00-8.00ม.  -  -  - 6,030,000  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

Para-asphaltic concrete  ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ความยาว 1,430.00 ม. ความสะดวก

(โดยวธิ ีOver-lay) หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ ปลอดภยัใน

ถนนสายบา้นกอก  หมู่ที่ 7 ผิวจราจรรวมไม่น้อยกวา่ การใช้เส้นทาง

ต้าบลบา้นเปด็ อ้าเภอเมือง 10,705.00 ตร.ม. พร้อม

จังหวดัขอนแก่น ปา้ยโครงการจ้านวน 1ปา้ย

- - - 574,547,000 - รวม 4 โครงการ



แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท           เปา้หมาย              หน่วยงาน

(ผลผลิตของครภุณัฑ์)  2561  2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปดิ 5,000 - - - - กองวชิาการ

จ านวน 1 หลัง และแผนงาน

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารชนิดกระจก  - 5,000 - - - กองวชิาการ

บานเล่ือน จ านวน 1 หลัง และแผนงาน

3 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะท างานขนาด 1.20 ม. - 16,000 - - - กองวชิาการ

พร้อมเก้าอี้ จ านวน 4 ชุด และแผนงาน

4 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอี้ท างานแบบมีพนักพงิ 1,500 - - 3,000 กองวชิาการ

จ านวน 3  ตัว และแผนงาน

5 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปดิ   - 5,500 - - - กองวชิาการ

จ านวน 1 หลัง และแผนงาน

6 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะพบัหน้าเมลามีนสีขาว  - 16,000  -  -  - ส านักปลัด

จ านวน 10 ตัว เทศบาล

7 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนัง  -  - 21,000  -  - ส านักปลัด

ขนาด 18,000 บทียีู จ านวน 1 เคร่ือง เทศบาล

 งบประมาณ

             บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

                เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  อ าเภอเมอืง จังหวัดขอนแก่น



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท           เปา้หมาย              หน่วยงาน

(ผลผลิตของครภุณัฑ์)  2561  2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 งบประมาณ

8 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เอกสาร 4 ชั้นโล่ง  - 8,000  -  -  - ส านักปลัด

จ านวน 2 หลัง เทศบาล

9 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปดิ  - 5,500 - - - กองคลัง

จ านวน 1 หลัง

10 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารชนิดกระจก  - 15,000  - - - กองช่าง

บานเล่ือน จ านวน 3 หลัง

11 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน พดัลมต้ังพื้นขนาด 18 นิ้ว 6,000 - - - - กองการศึกษา

จ านวน 3 ตัว

12 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะท างานขนาด 1.20 เมตร  - 28,000  -  -  - กองการศึกษา

พร้อมเก้าอี้ จ านวน 7 ชุด

13 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือชุดโต๊ะประชุม 1 ชุด  - 30,000  -  -  - กองการศึกษา

14 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือฉากกั้นหอ้งชนิดไม้แบบ  - 18,000  -  -  - กองการศึกษา

พบัเก็บได้จ านวน  6 ชุด

15 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปดิ  - 27,500  -  -  - กองการศึกษา

จ านวน 5 หลัง

16 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือชั้นวางหนังสือจ านวน 5 ชุด  - 10,000  -  -  - กองการศึกษา
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17 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือพดัลมติดผนังขนาด 18 นิ้ว  - 75,000  -  -  - กองการศึกษา

จ านวน 30 ตัว

18 แผนงานการศึกษา ค่าตครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือพดัลมอุตสาหกรรมต้ังพื้น  - 30,000  -  -  - กองการศึกษา

จ านวน 6 ตัว

19 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้นิรภยั จ านวน 1 หลัง  - 25,000  -  -  - กองการศึกษา

20 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้บานเล่ือนกระจก 4 ฟตุ  -  - 18,000  -  - กองการศึกษา

จ านวน 4 หลัง

21 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะโรงอาหาร  -  - 60,000  -  - กองการศึกษา

จ านวน 10 ชุด

22 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนัง  -  - 56,000  -  - กองการศึกษา

ขนาด 24,000บทียีู จ านวน 2 เคร่ือง

23 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะคอมพวิเตอร์ พร้อมเก้าอี้  -  - 3,000  -  - กองการศึกษา

จ านวน 1 ชุด

24 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะพบัหน้าโฟเมก้าขาว  -  - 9,000  -  - กองการศึกษา

จ านวน 6 ตัว

25 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือถังน้ าแบบสแตนเลส  -  - 8,700  -  - กองการศึกษา

ขนาดความจุ 1,000 ลิตร
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26 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปดิ - 5,000 5,500 - - กองสวสัดิการ

ของชุมชน จ านวน  2  หลัง สังคม

27 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะท างานขนาด1.5ม. 10,000 10,000 10,000 10,000 - กองสวสัดิการ

ของชุมชน พร้อมเก้าอี้ จ านวน 8 ชุด สังคม

28 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะคอมพวิเตอร์ พร้อมเก้าอี้ 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000 กองสาธารณสุข

จ านวน 6 ชุด และส่ิงแวดล้อม

29 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอี้ท างานแบบมีพนักพงิ 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 กองสาธารณสุข

จ านวน  20 ตัว และส่ิงแวดล้อม

30 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารชนิดกระจก 10,000 10,000 5,000 5,000 5,000 กองสาธารณสุข

บานเล่ือน จ านวน  7  หลัง และส่ิงแวดล้อม

31 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะท างานขนาด 1.50 ม. 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองสาธารณสุข

พร้อมเก้าอี้ จ านวน 10 ชุด และส่ิงแวดล้อม

32 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานเปดิ - 11,000 5,500 5,500 5,500 กองสาธารณสุข

จ านวน 5 หลัง และส่ิงแวดล้อม

33 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ถังน้ าสแตนเลสพร้อมขาต้ัง - 20,000 - 20,000 - กองสาธารณสุข

ขนาด 2,000 ลิตร จ านวน 2 ชุด และส่ิงแวดล้อม

34 แผนงานสาธาณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดติดผนัง - 17,000 17,000 17,000 - กองสาธารณสุข

ขนาด12,000 บทียีู จ านวน 3 เคร่ือง และส่ิงแวดล้อม



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท           เปา้หมาย              หน่วยงาน

(ผลผลิตของครภุณัฑ์)  2561  2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 งบประมาณ

35 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ซ้ือเก้าอี้ท างานแบบมีพนักพงิสูง 9,000 - - - - กองช่าง

จ านวน 3 ตัว

36 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะพบัหน้าเมลามีนสีขาว  - 8,000 - - - กองสวสัดิการ

ของชุมชน จ านวน 5 ตัว สังคม

37 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน 16,000 16,000 17,000 - - กองวชิาการ

ส านักงานพร้อมอุปกรณ์ต่อพว่ง และแผนงาน

จ านวน 3 ชุด

38 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน  -  - 30,000  -  - กองวชิาการ

ประมวลผล แบบที่ 2 จ านวน 1 ชุด และแผนงาน

39 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 3,200 2,500 5,000 - - กองวชิาการ

จ านวน 4 ตัว และแผนงาน

40 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์หรือชนิด - 15,000 - - - กองวชิาการ

LEDขาวด าชนิดNetworkแบบที2่ และแผนงาน

41 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 35,000 35,000 - - - ส านักปลัด

ต่อพว่งครบชุด จ านวน 2 ชุด เทศบาล

42 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ก 36,000 - - - - กองศึกษา

จ านวน 2 ชุด

43 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 8,400 - - - - กองการศึกษา

จ านวน 2 เคร่ือง
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44 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน 16,000 - 17,000 - - กองสวสัดิการ

ของชุมชน ส านักงานพร้อมอุปกรณ์ต่อพว่ง สังคม

จ านวน 2 ชุด

45 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 3,200 - 2,500 - - กองสวสัดิการ

ของชุมชน จ านวน 2 ตัว สังคม

46 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ชนิดLED 15,800 10,000 - - 10,000 กองสาธารณสุข

สี แบบNetworkจ านวน 3 เคร่ือง 

47 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อม  - 4,300 - 4,300 - กองสาธารณสุข

ติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Int Tank Printer) และส่ิงแวดล้อม

จากโรงงาน จ านวน 2 เคร่ือง

48 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองอ่านบตัรแบบอเนก - 1,400 - 1,400 - กองสาธารณสุขฯ

ประสงค์ (Smart Card Reader)

จ านวน 4 เคร่ือง

49 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน 32,000 16,000 17,000 17,000 17,000 กองสาธารณสุขฯ

ส านักงานพร้อมอุปกรณ์ต่อพว่ง

จ านวน 6 ชุด

50 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 6 ตัว 6,400 2,500 2,500 2,500 2,500 กองสาธารณสุขฯ
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51 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน -  - 51,000 - - กองคลัง

ส านักงาน จ านวน  3 ชุด

52 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ LED -  - 30,000 - - กองคลัง

ขาว/ด าชนิดnetworkจ านวน2เคร่ือง

53 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 3 ตัว -  - 7,500 - - กองคลัง

54 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 1 ตัว - 2,500 - - - กองช่าง

55 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน - 16,000 - - - กองช่าง

ส านักงาน จ านวน 1 ชุด

56 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน - 32,000 - - - กองการศึกษา

ส านักงาน จ านวน 2 ชุด

57 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์  -  - 17,000  -  - กองการศึกษา

ส าหรับส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง

58 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ ส าหรับ  -  - 3,200  -  - กองการศึกษา

เก็บเอกสารทั่วไป จ านวน 1 เคร่ือง

59 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์ ถังออกซิเจนแบบอลูมิเนียม - 18,000 - - - กองสาธารณสุข

หรือการแพทย์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

ขนาด 4.5 คิว จ านวน 1 ถัง



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท           เปา้หมาย              หน่วยงาน

(ผลผลิตของครภุณัฑ์)  2561  2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 งบประมาณ

60 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์ ถังออกซิเจนแบบอลูมิเนียม - 7,000 - - - กองสาธารณสุข

หรือการแพทย์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด แบบพกพา

ขนาด 0.5 คิว จ านวน 1 ถัง

61 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์ เคร่ืองดูดเสมหะ จ านวน 1 เคร่ือง - 11,000 - - - กองสาธารณสุข

หรือการแพทย์

62 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์ เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองวดัความดันโลหติ 70,000 - 70,000 - - กองสาธารณสุข

หรือการแพทย์ แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ 

จ านวน 2 เคร่ือง

63 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์ จัดซ้ือเตียงเฟาวเ์ลอร์ชนิดมือหมุน  - 15,500  -  - กองการศึกษา

หรือการแพทย์ แบบ ก จ านวน 1 เตียง

64 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควนั 59,000 - - 59,000 - กองสาธารณสุข

จ านวน 2 เคร่ือง

65 แผนงานรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองฉีดพน่น้ า  -  - 10,000 10,000 10,000 ส านักปลัด

ภายใน จ านวน 3 เคร่ือง เทศบาล

66 แผนงานรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง   -   - 30,000  - 15,000 ส านักปลัด

ภายใน เคร่ืองยนต์เบนซิน สูบน้ าได้ไม่น้อยกวา่ เทศบาล

1,100 ลิตร/นาท ีจ านวน  3 เคร่ือง



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท           เปา้หมาย              หน่วยงาน

(ผลผลิตของครภุณัฑ์)  2561  2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 งบประมาณ

67 แผนงานรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบมอเตอร์ไฟฟา้   -  - 22,000  -  - ส านักปลัด

ภายใน สูบน้ าได้ไม่น้อยกวา่ 45 ลิตร/นาที เทศบาล

จ านวน 2 เคร่ือง

68 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร จัดซ้ือปั้มน้ าอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกวา่   - 7,500  -  -  - ส านักปลัด

250 วตัต์ จ านวน 1  เคร่ือง เทศบาล

69 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร จัดซ้ือปั้มน้ าอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกวา่  - 7,500 - 7,500 - กองสาธารณสุข

250วตัต์ จ านวน 2 เคร่ือง

70 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร จัดซ้ือปั้มน้ าอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกวา่  -  - 7,500        - - กองการศึกษา

250 วตัต์ จ านวน 1  เคร่ือง

71 แผนงานการรักษาความ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถยนต์บรรทกุน้ า แบบ 3,000,000 - - 3,000,000 - ส านักปลัด

สงบภายใน และขนส่ง มาตรฐานชนิด 6 ล้อ ขนาดบรรจุ เทศบาล

ไม่น้อยกวา่ 8,000 ลิตร จ านวน 2 คัน

72 แผนงานการรักษาความ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ดับเพลิงเอนกประสงค์ 6,500,000 - - - - ส านักปลัด

สงบภายใน และขนส่ง (ถังเหล่ียม) ขนาดบรรจุ 8,000 ลิตร เทศบาล

จ านวน 1 คัน

73 แผนงานการรักษาความ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  -  - 868,000  -  - ส านักปลัด

สงบภายใน และขนส่ง แบบดับเบลิแค็บ จ านวน 1 คัน เทศบาล

74 แผนงานการรักษาความ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ดับเพลิงพร้อมเครนกระเช้า  - 9,000,000 9,000,000  -  - ส านักปลัด

สงบภายใน และขนส่ง อเนกประสงค์ จ านวน 2 คัน เทศบาล



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท           เปา้หมาย              หน่วยงาน

(ผลผลิตของครภุณัฑ์)  2561  2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 งบประมาณ

75 แผนงานการรักษาความ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือเรือทอ้งแบนพร้อม  -   - 350,000  -   -  ส านักปลัด

สงบภายใน และขนส่ง เคร่ืองยนต์เบนซิน จ านวน 1 ล า เทศบาล

76 แผนงานการรักษาความ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ จ านวน 2 คัน 90,000  - 90,000  -  - ส านักปลัด

สงบภายใน และขนส่ง เทศบาล

77 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 787,000 - - 868,000 - ส านักปลัด

และขนส่ง แบบดับเบลิแค็บ จ านวน 1 คัน เทศบาล

78 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน - 787,000 868,000 - - กองคลัง

และขนส่ง แบบดับเบลิแค็บ จ านวน 1 คัน

79 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถบรรทกุขยะแบบยก 2,000,000 - - 2,000,000 - กองสาธารณสุข

และขนส่ง ภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 4 ตัน

จ านวน 2 คัน

80 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด1ตัน 787,000 - 868,000 - - กองสาธารณสุข

และขนส่ง แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน 2 คัน

81 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถบรรทกุขยะขนาด 6 ตัน 2,400,000 - 2,400,000 - 2,400,000 กองสาธารณสุข

และขนส่ง 6ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า

กวา่ 6,000 ซีซี แบบอัดทา้ย

จ านวน 3 คัน



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท           เปา้หมาย              หน่วยงาน
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 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 งบประมาณ

82 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถบรรทกุขยะขนาดความจุ - - - 2,200,000 - กองสาธารณสุข

และขนส่ง ไม่น้อยกวา่5ลูกบาศก์เมตร

เคร่ืองยนต์ไม่น้อยกวา่150แรงม้า

แบบอัดทา้ยยกเท จ านวน 1 คัน

83 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถบบรรทกุขยะขนาด1ตัน - - 1,300,000 - 1,300,000 กองสาธารณสุข

และขนส่ง แบบเปดิข้างเททา้ยชนิดยกเท

จ านวน  2  คัน

84 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ รถพยาบาล(รถตู้)ปริมาตรกระบอกสูบ - 2,000,000 - - 2,000,000 กองสาธารณสุข

และขนส่ง ไม่ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี หรือก าลัง

เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากวา่

90 กิโลวตัต์ จ านวน  2  คัน

85 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เคร่ือง GPS พร้อมอุปกรณ์และระบบ - 80,000 80,000 80,000 - กองสาธารณสุข

และขนส่ง ประมวลผลพร้อมการติดต้ังในรถยนต์

จ านวน  30 เคร่ือง

86 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 1,980,000 - - - - กองช่าง

และขนส่ง 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเททา้ย

จ านวน 1 คัน

87 แผนงานการรักษาความ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ หวัฉีดดับเพลิง Frog  - - 120,000 - ส านักปลัด

สงบภายใน เคร่ืองดับเพลิง จ านวน 3 ตัว เทศบาล



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท           เปา้หมาย              หน่วยงาน

(ผลผลิตของครภุณัฑ์)  2561  2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก
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 งบประมาณ

88 แผนงานการรักษาความ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ สายส่งน้ าดับเพลิง 1.5 " 20,000 20,000 - 30,000  - ส านักปลัด

สงบภายใน เคร่ืองดับเพลิง พร้อมข้อต่อทองเหลือง 2.5 " เทศบาล

ยาว 30 เมตร จ านวน 7 เส้น

89 แผนงานการรักษาความ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ สายส่งน้ าดับเพลิง 2.5 " 25,000 - 37,500 37,500 37,500 ส านักปลัด

สงบภายใน เคร่ืองดับเพลิง พร้อมข้อต่อทองเหลือง 2.5 " เทศบาล

 ยาว 20 เมตรจ านวน 2 เส้น

90 แผนงานการรักษาความ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ ชุดดับเพลิงภายในอาคาร ผ้าnomex 180,000     - 180,000     - - ส านักปลัด

สงบภายใน เคร่ืองดับเพลิง เส้ือและกางเกง ท าด้วยผ้า3 ชั้น เทศบาล

ชั้นกลางเปน็แบบลมผ่านได้

รวมถุงมือ รองเทา้ ผ้าคลุม รองเทา้

ผ้าคลุมศีรษะกันไฟ จ านวน 6 ชุด

91 แผนงานการรักษาความ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ วสัดุอุปกรณ์สร้างจุดรับน้ า 100,000 100,000 -  - - ส านักปลัด

สงบภายใน เคร่ืองดับเพลิง (บงึกี) เทศบาล

92 แผนงานการรักษาความ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ ถังดับเพลิงแบบผงเคมีแหง้ 504,000     504,000 - 504,000 - ส านักปลัด

สงบภายใน เคร่ืองดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ จ านวน 84 ชุมชน เทศบาล

ชุมชนละ 4 ถัง 

93 แผนงานการรักษาความ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เคร่ืองพน่น้ าแบบฝอย 14,000 14,000 - 17,500 - ส านักปลัด

สงบภายใน เคร่ืองดับเพลิง จ านวน 13 เคร่ือง เทศบาล



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท           เปา้หมาย              หน่วยงาน
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94 แผนงานการรักษาความ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้ เคร่ืองรับ-ส่งวทิยุชนิดติดรถยนต์ 24,000 24,000 - -  - ส านักปลัด

สงบภายใน และวทิยุ ก าลังส่ง 25 วตัต์ จ านวน 2 ชุด เทศบาล

95 แผนงานการรักษาความ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้ เคร่ืองปั่นไฟ จ านวน 2 ชุด 30,000 30,000  -  - ส านักปลัด

สงบภายใน และวทิยุ เทศบาล

96 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้ จัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียงจ านวน 1 ชุด  - 10,000 - -  - กองการศึกษา

และวทิยุ

97 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้ จัดซ้ือชุดไมโครโฟนแบบสาย2ชุด  - 30,000 - -  - กองการศึกษา

และวทิยุ และไมโครโฟนไร้สาย 1 ชุด

98 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้ จัดซ้ือตู้ล าโพงซับวฟูเฟอร์  - 2,500 - -  - กองการศึกษา

และวทิยุ จ านวน 1 ชุด

99 แผนงานสาธาณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้ เคร่ืองรับส่งวทิยุระบบ   - 36,000 - 36,000 - กองสาธารณสุข

และวทิยุ VHF/FM ชนิดมือถือ 

ขนาด 5 วตัต์ จ านวน 6 เคร่ือง

100 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้ ชุดเคร่ืองเสียงกลางแจ้ง ขนาด - - 10,000 - - กองวชิาการ

และวทิยุ ไม่น้อยกวา่ 1,000 วตัต์ ขนาดล าโพง และแผนงาน

ไม่น้อยกวา่ 15 นิ้ว พร้อมชุดไมค์ลอย

และขาต้ัง จ านวน 1 ชุด 

101 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา เคร่ืองโปรเจคเตอร์พร้อมจอ 50,000 - - -  - กองการศึกษา

และเผยแพร่ จ านวน 1 ชุด
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102 แผนงานการรักษาความ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา จัดซ้ือกล้องโทรทศัน์วงจรปดิชนิด  - 500,000  - 500,000  - ส านักปลัด

สงบภายใน และเผยแพร่ เครือข่าย เทศบาล

103 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  - 30,300  -  -  - ส านักปลัด

และเผยแพร่ จ านวน 1 เคร่ือง เทศบาล

104 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา จัดซ้ือจอรับภาพ ขนาดเส้น  - 21,800  -  -  - ส านักปลัด

และเผยแพร่ ทแยงมุม150นิ้ว จ านวน 1 จอ เทศบาล

105 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา จัดซ้ือจอโปรเจคเตอร์  - 4,000 - -  - กองการศึกษา

และเผยแพร่ จ านวน 1 ชุด

106 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา จัดซ้ือโทรทศัน์แอลอีดี (LED TV)  - 26,200 - -  - กองการศึกษา

และเผยแพร่ ขนาด 40 นิ้ว 2 เคร่ือง

107 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา จัดซ้ือกล้องวงจรปดิครบชุด  - 46,000 - -  - กองการศึกษา

และเผยแพร่ อุปกรณ์พร้อมติดต้ัง จ านวน 2 ชุด

108 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล  - 13,600 - - 13,600 กองสาธารณสุข

และเผยแพร่ ความละเอียด 16 ล้านพกิเซล

จ านวน 2 ตัว

109 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา ชุดเคร่ืองเสียงกลางแจ้ง ขนาด - 20,000 - - - กองสาธารณสุข

และเผยแพร่ ไม่น้อยกวา่ 1,000 วตัต์ ขนาดล าโพง

ไม่น้อยกวา่ 15 นิ้ว พร้อมชุดไมค์ลอย

และขาต้ัง  จ านวน 2 ชุด
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110 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา จัดท าบอร์ดประชาสัมพนัธ์  - 13,400  - 20,000 กองวชิาการ

และเผยแพร่ จ านวน 2 แผ่น และแผนงาน

111 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา จัดซ้ือโทรทศัน์ แอล อี ดี - - 14,000 - - กองวชิาการ

และเผยแพร่ (LED TV) แบบ Smart TV และแผนงาน

ขนาด 40 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง 

112 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพดิจิตอล - - 37,900 - - กองวชิาการ

และเผยแพร่ จ านวน 1 ตัว และแผนงาน

113 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา จัดซ้ือเลนส์ซูมกล้องถ่ายภาพ - - 31,900 - - กองวชิาการ

และเผยแพร่ ดิจิตอล จ านวน 1 ตัว และแผนงาน

114 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา จัดซ้ือเลนส์ฟกิซ์กล้องถ่ายภาพ - - 4,000 - - กองวชิาการ

และเผยแพร่ ดิจิตอล จ านวน 1 ตัว และแผนงาน

115 แผนงานรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้ออ่อน  -        - 11,000 11,000  - ส านักปลัด

ภายใน จ านวน 2 เคร่ือง เทศบาล

116 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  -  - 9,500  -  - กองการศึกษา

งานครัว จ านวน 1 เคร่ือง

117 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง - 19,000 19,000 19,000 19,000 กองสาธารณสุข

งานครัว จ านวน  8  เคร่ือง

118 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้ออ่อน - 44,000 43,600 43,600 43,600 กองสาธารณสุข

งานครัว จ านวน  16  เคร่ือง
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119 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น จัดซ้ือถังขยะเหล็กขนาด 4 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 กองสาธารณสุข

งานครัว ลูกบาศก์เมตร จ านวน 20 ถัง

120 แผนงานรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน จัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ เคร่ืองยนต์เบนซิน  -  - 18,000  - 9,000 ส านักปลัด

ภายใน ขนาด 11 นิ้ว ปริมาณกระบอกสูบ เทศบาล

ไม่น้อยกวา่ 3 ซีซี. จ านวน 3 เคร่ือง

121 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน จัดซ้ือเคร่ืองเจีย/ตัดแบบมือถือ  -  - 2,000  -  - กองการศึกษา

ขนาด 4 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง

122 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน จัดซ้ือเคร่ืองสวา่นไฟฟา้ จ านวน  -  - 2,200  -  - กองการศึกษา

1 เคร่ือง

123 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน จัดซ้ือเคร่ืองสวา่นโรตาร่ี  -  - 8,000  -  - กองการศึกษา

จ านวน 1 เคร่ือง

124 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน จัดซ้ือเคร่ืองตัดไฟเบอร์  -  - 5,500  -  - กองการศึกษา

จ านวน 1 เคร่ือง

125 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน จัดซ้ือเคร่ืองเชื่อมไฟฟา้  -  - 6,000  -  - กองการศึกษา

จ านวน 1 เคร่ือง

126 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง จัดซ้ือรถตักหน้าขุดหลัง ชนิด  - 3,300,000  - - - กองช่าง

ขับเคล่ือน 4 ล้อ จ านวน 1 คัน
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127 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การศึกษา จัดซ้ือชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียน 50 ชุด  - 60,000   -  -  - กองการศึกษา

128 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กีฬา จัดซ้ือชุดเคร่ืองออกก าลังกาย - 1,000,000 500,000 500,000 500,000 กองสาธารณสุข

กลางแจ้งพร้อมติดต้ังจ านวน 14 ชนิด

129 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น จัดซ้ือชุดเคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 กองการศึกษา

จ านวน 5 ชุด

130 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น จัดซ้ือแสตนท ์จ านวน 4 ชุด 360,000 - - -  - กองการศึกษา

131 แผนงานรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น จัดซ้ือโคมไฟกระพริบพลังงาน 200,000 - - -  - ส านักปลัด

ภายใน แสงอาทติย์พร้อมฐานเสา เทศบาล

จ านวน 10 ต้น

132 แผนงานรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น จัดซ้ือกระจกโค้งจราจร 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ส านักปลัด

ภายใน (อะคริลิก) จ านวน 10 อัน เทศบาล
20,478,000 19,343,500 18,403,000 11,136,800 7,381,700รวมทั้งสิ้น  132 โครงการ
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แ ผ น พ ัฒ น า ท ้อ ง ถ ิ่น พ.ศ. 2561-2565 
ส ่ว น ท ี่ 4 ก า ร ต ิด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ ม ิน ผ ล 

ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

 

1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดย

จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25 48  หมวด 6 ข้อ 28 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.25 61 ข้อ 5 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง
ด าเนินการ ประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559  เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การ
จัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดย

จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6 ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13  และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง
ด าเนินการ ประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การ
จัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามท่ีเทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
เทศบาลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29  และระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  ข้อ 13 
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี   
 
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0703  ลงวันที่ 2 

กุมภาพันธ์  2558  เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 7 การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน  2556 ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วัน
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 ( 2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพเทศบาลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพ
ในการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล  
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ  
 
 
 
 

http://www.dla.go.th/
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4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 1. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้าเพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น  
 3.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้

ยากและบางเรื่องอาจท าไม่ได้   
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น

กรอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
2)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึง 

สถานการณ์คลัง ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
3)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย                    

ให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
4)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้าน                 

ที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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