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บทที่ 1
บทนา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
กาหนดให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น ต้ อ งจั ดท าแผนยุท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาโดยกาหนดนิ ยามความหมายของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอาเภอ และแผนชุมชน
การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความสาคัญต่อเทศบาลตาบลบ้านเป็ดเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจาก
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นกรอบในการกาหนด
ทิศทางการพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านเป็ด ให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จึงเป็น
การกาหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านเป็ด ที่ต้องกาหนดถึงสภาพที่ต้องการจะพัฒนาและแนวทางที่จะ
ทาให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น
ดังนั้น การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านเป็ด จึงเป็นการกาหนดทิศทางใน
อนาคตของเทศบาล โดยกาหนดตามสภาพการณ์ที่เป็นจริง เพื่อกาหนดความต้องการแนวทางแก้ไขปัญหาและ
แนวทางการพัฒนาด้านต่าง ๆตามอานาจหน้าที่ โดยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลรอบด้านอย่างเป็นระบบหา
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารราชการของเทศบาลตาบลบ้านเป็ด
1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านเป็ด ได้จัดทาขึ้นโดยยึดระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 มาเป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเทศบาล เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของ
รัฐบาล อันจะก่อให้เกิดการบูรณาการด้านการพัฒนาในทุกด้านไปพร้อมๆ กันอย่างสมดุล ส่งผลให้เทศบาล อาเภอ
และจังหวัดมีแนวทางการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน ทาให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิด
ประโยชน์สูงสุด และตรงตามความต้องการของประชาชน ซึ่งลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบล
บ้านเป็ด ประกอบด้วย
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บทที่ 1 ประกอบด้วย ลักษณะของแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา ขั้นตอนในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯและประโยชน์ของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
ตาบลบ้านเป็ด
บทที่ 2 ประกอบด้ว ย ข้อมูล ทั่ว ไป ข้อมูล เกี่ยวกับศักยภาพของเทศบาล และจุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning) เพื่อประกอบการวางแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านเป็ด
บทที่ 3 ประกอบด้วย การแสดงความเชื่อมโยงแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านเป็ดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
คสช. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาเภอเมืองขอนแก่น นโยบาย
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านเป็ด ด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาเทศบาล วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางการ
พัฒนาเทศบาล
บทที่ 4 ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัด รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก และความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
บทที่ 5 การติดตามและประเมิน ผลยุทธศาสตร์ ประกอบด้ว ย กรอบและแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผล ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล และกาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. เพื่อแสดงให้เห็นถึงลักษณะที่พึงประสงค์ของการพัฒนาในอนาคต ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในเขตเทศบาล
ตาบลบ้านเป็ด
2. เพื่อแสดงให้เห็นถึงจุ ดมุ่งหมายและแนวทางการดาเนินงานของเทศบาลตาบลบ้านเป็ด ในการพัฒนา
ท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. เพื่อแสดงให้เห็นถึงทิศทางในการพัฒนาที่สอดคล้อง และสอดประสานไปกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด ขอนแก่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ขอนแก่น ยุทธศาสตร์อาเภอเมืองขอนแก่น
นโยบายนายกเทศมนตรี ตลอดจนสภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
4. เพื่อแสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์สุดท้ายของการพัฒนามีเจตจานงในการสร้างระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในท้องถิ่น ให้ดีขึ้นในทุกด้านอย่างมีความสมดุล โปร่งใส และตรวจสอบได้
1.3 ขั้นตอนของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทา แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ เตรียมการจัดทา
โครงการเพื่อเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติ
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ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญ รวบรวมข้อมูล ปัญหา ศักยภาพของท้องถิ่น โดยจัดประชุม
ประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้ อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบ
ปัญหา ความต้องการประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทาง
ปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนามากาหนดแนวทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้นาข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาพร้อมทั้งจัดลาดับความสาคัญของปัญหา
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการณ์พัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบันประเมินสถานภาพ
ของท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยใช้เทคนิค Swot analysis โดยการวิเคราะห์ถึงโอกาส และสภาวะคุกคาม หรือข้อจากัด
รวมถึงการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของท้องถิ่น ซึ่งเป็นการพิจารณาถึงปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
จุดแข็ง Strenth หมายถึง ทรัพยากรในการดาเนินงานหรือทุนทรัพย์ขององค์กร
จุดอ่อน Weakness หมายถึง ข้อด้อยขององค์กรในการดาเนินงาน
โอกาส Opportunities หมายถึง ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้การดาเนินงานขององค์กรดีขึ้น
อุปสรรค Threats หมายถึง ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้การดาเนินงานขององค์กรด้อยลง
ขั้นตอนที่ 4 การกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น นาข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 และ
ขั้นตอนที่ 3 มากาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง ถ้อยแถลงที่ระบุถึงสภาพการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็น “จุดหมาย”ที่ต้องการให้
เกิดขึ้นในอนาคต อันเป็นการตอบคาถามที่ว่า “ท้องถิ่นต้องการอะไร ในอนาคต”
พันธกิจ (Mission) หมายถึง ข้อความหรือถ้อยแถลงที่แสดงถึงลักษณะ หรือขอบข่ายในการดาเนินงานที่
เกี่ยวกับการบริหารและการจัดบริการสาธารณะ รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับองค์กรหรือภาพลักษณ์ที่ต้องการนาเสนอ และ
ปณิธานหรือปรัชญาในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักหรือ
ขอบเขตของกิจกรรมที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษที่ต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้
ขั้นตอนที่ 5 การกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการนาเอาวิสัยทัศน์และภารกิจหลักมา
พิจารณากาหนดจุดมุ่งหมาย เพื่อเป็นการกาหนดขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่ควรจะดาเนินการ เพื่อนาไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจหลักที่ได้กาหนดไว้
ขั้นตอนที่ 6 การกาหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่นเป็นการกาหนดผลสาเร็จที่ต้องการ โดยดาเนินการ
หลังจากที่ทราบภารกิจหลักที่จะต้องทาแล้ว เพื่อนาท้องถิ่นไปให้บรรลุความต้องการที่จะเป็นในอนาคต
ขั้นตอนที่ 7 การกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา เมื่อได้ดาเนินการกาหนดวิสัยทัศน์
ภารกิจหลัก วัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยอาศัยพื้นฐานการวิเคราะห์ SWOT แล้ว ขั้นตอนต่อไป คือการ
กาหนดแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่แยบคาย
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อันบ่งบอกถึงลักษณะการเคลื่อนตัวขององค์กรว่าจะก้าวไปสู่เปูาหมายที่ต้องการในอนาคตได้อย่างไร จะไปถึงจุดหมาย
ที่ต้องการได้อย่างไร
ขั้นตอนที่ 8 การกาหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น เป็นการกาหนดปริมาณหรือจานวนสิ่งที่ต้องการให้
บรรลุในแต่ละแนวทางการพัฒนาภายในเวลาที่กาหนด
ขั้นตอนที่ 9 การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น นาผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 8 มาจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
ตาบลบ้านเป็ด เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาและปรับปรุงก่อนนาเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อ
อนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
1.4 ประโยชน์ของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน แผนยุทธศาสตร์เป็นการกาหนดแนวทางเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กรและ
เปรียบเสมือนเข็มทิศในการชี้ทางการพัฒนา ทาให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซ้าซ้อนและการ
สิ้นเปลืองทรัพยากรในการบริหาร
2. เป็นการรวมพลังในองค์กร กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ เป็นลักษณะของความร่วมมือร่วมใจกัน
ดาเนินงานของทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลต่อความรู้สึกในการมีส่วนร่วมและเป็นพันธกิจร่วมกันในองค์กรซึ่งผล
จากการร่วมมือกันจะนาไปสู่การมีผลงานที่มีประสิทธิภาพ
3. เป็นตัวส่งเสริมกาลังใจในการปฏิบัติงาน แผนยุทธศาสตร์ไม่เป็นเพียงการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ รวมถึง
ความคิดสร้างสรรค์ และแผนยุทธศาสตร์จะทาให้ผู้ปฏิบัติงานทราบแนวทางและความมุ่งหวังจึงส่งผลให้เกิดความ
มั่นใจในแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. แผนยุทธศาสตร์เป็นตัวสะท้อนให้เห็นทุกสถานการณ์ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตในภาพของ
ศักยภาพหรือจุดแข็ง จุดอ่อนขององค์กร ตลอดทั้งปัจจัยที่จะสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานขององค์กร
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บทที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ
เทศบาลตาบลบ้านเป็ด
2.1 ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
ตาบลบ้ านเป็ ด แยกออกจากตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ก่อตั้งครั้งแรกเป็น
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นเป็ ด เมื่ อ ปี พ.ศ. 2539 ได้ ย กฐานะเป็ นเทศบาลต าบลบ้ า นเป็ด เมื่ อวั น ที่ 15
พฤศจิ กายน 2547 เป็นตาบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอาเภอเมืองขอนแก่น เดิมที่ทาการตั้งอยู่ที่สถานี
อนามัยตาบลบ้านเป็ด ปี พ.ศ. 2540 ได้ย้ายที่ทาการมาอยู่ที่หมู่ 2 ตาบลบ้านเป็ด ณ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงเรียน
เทศบาลบ้านเป็ด และได้ทาการจัดซื้อที่ดินบริเวณ หมู่ 2 ใกล้กับที่ทาการเดิม จานวน 8 ไร่ 28 ตารางวา เพื่อทาการ
ก่อสร้างอาคารสานักงานเทศบาลตาบลบ้านเป็ดแห่งใหม่ โดยได้ย้ายเข้าที่ทาการแห่งใหม่ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม
2552 จนถึงปัจจุบัน
สภาพทั่วไป
1) ที่ตั้งและอาณาเขตเทศบาลตาบลบ้านเป็ด
สานักงานเทศบาลตาบลบ้านเป็ด ตั้งอยู่ เลขที่ 555 หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านเป็ด อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่บนที่ราบสูงโคราชอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 16o24 /– 16 o28/ เหนือและเส้นแวงที่ 102 o41/ –
102 o49/ ตะวันออก อยู่ห่างจากจังหวัดขอนแก่นโดยทางรถยนต์ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12 (สายขอนแก่น–
ชุมแพ) ระยะทาง 12 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 45 ตารางกิโลเมตร หรือ 28,689 ไร่โดยมีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ ตาบลแดงใหญ่, ตาบลศิลา และเทศบาลนครขอนแก่น
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ เทศบาลนครขอนแก่น
ทิศใต้
ติดต่อกับ ตาบลเมืองเก่า
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ ตาบลบ้านหว้า และตาบลบ้านทุ่ม
2) ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีพื้นที่สูงทางด้านทิศเหนือบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลาดเทไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นบริเวณที่ลุ่มมีแหล่งแม่น้าธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สาคัญ คือ บึงหนองโคตร,
บึงกี และแก่งน้าต้อน ซึ่งอยู่ตอนล่างสุดพื้นที่สูงกว่าระดับน้าทะเลปานกลางโดยเฉลี่ย 153 - 203 เมตร
3) จานวนหมู่บ้าน จานวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตาบลบ้านเป็ด มีทั้งหมด จานวน 23 หมู่บ้าน ครอบคลุม
พื้นที่ 45 ตารางกิโลเมตร หรือ 28,689 ไร่
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1. ตารางแสดงจานวนหมู่บ้านและพื้นที่ในเขตเทศบาลตาบลบ้านเป็ด
หมู่ที่

หมู่บ้าน

พื้นที่หมู่บ้าน (ไร่ )

1
2

บ้านเป็ด
บ้านเป็ด

1,575
1,800

3

บ้านเป็ด

2,137

4
5

บ้านโคกฟันโปง
บ้านหัวทุง่

1,797
1,197

6

บ้านคาไฮ

500

7
8

บ้านกอก
บ้านหนองโจด

787
2,000

9

บ้านหนองขาม

1,050

10

บ้านคาไฮ

411

11
12

บ้านสันติสุข
บ้านกอกน้อย

1,125
500

13

บ้านพรสวรรค์

812

14
15

บ้านหัวทุง่ นคร
บ้านหนองขาม

2,000
1,125

16

บ้านแก่นพะยอม

1,150

17
18

บ้านเดชา
บ้านเป็ด

1,250
1,565

19

บ้านกังวาน

643

20

บ้านสุภัทรา

1,100

21
22

บ้านโคกฟันโปง
บ้านแก่นทอง

2,584
750,

23

บ้านไทรทอง

831,

รวม
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23 หมู่บ้าน

28,689 (ไร่)
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2. แผนที่แสดงอาณาเขตและขอบเขตหมู่บ้านของเทศบาลตาบลบ้านเป็ด

๔
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4) ชุมชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านเป็ด
เทศบาลตาบลบ้านเป็ด แบ่งชุมชนย่อยออกเป็น 86 ชุมชน ใน 23 หมู่บ้าน มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ชุมชนเป็นผู้แทนชุมชนแต่ละชุมชน ดังนี้
3. ตารางแสดงชื่อหมู่บ้านและชื่อชุมชน
หมู่ที่
1

ชื่อหมู่บ้าน (23 หมู่บ้าน)
บ้านเป็ด

ชื่อชุมชน (86 ชุมชน)
1. ชุมชนวัดท่าบึง
2. ชุมชนรู้รักสามัคคี
3. ชุมชนใกล้วัดพัฒนา

2

บ้านเป็ด

3

บ้านเป็ด

1. ชุมชนขัวน้อย
2. ชุมชนขัวกฐิน
3. ชุมชนเจริญสุข
1. ชุมชนทุ่งนาทอง 1
2. ชุมชนคุ้มบ้านโนนพัฒนา
3. ชุมชนคุ้มบือบ้าน

4

บ้านโคกฟันโปง

1. ชุมชนคนไทบ้าน
2. ชุมชนคุ้มหนองโม้
3. ชุมชนกองศรี
4. ชุมชน วี ไอ พี เจริญสุข

5

บ้านหัวทุ่ง

6

บ้านคาไฮ

1. ชุมชนบ้านหัวทุ่ง 1
2. ชุมชนบ้านหัวทุ่ง 2
3. ชุมชนคนพอเพียง 3
4. ชุมชนหัวทุ่งสามัคคี 4
1. ชุมชนคุ้มสามัคคี 1
2. ชุมชนคาไฮนคร 2
3. ชุมชนประชาร่วมใจ 3
4. ชุมชนบ้านคาไฮ

7

บ้านกอก

เทศบาลตาบลบ้านเป็ด
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1. ชุมบนบ้านกอก 1
2. ชุมชนบ้านกอก 2
3. ชุมชนชัยพฤกษ์เลควิว
4. ชุมชนราชพฤกษ์ 4
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หมู่ที่

ชื่อหมู่บา้ น(23 หมู่บ้าน)

8

บ้านหนองโจด

1.ชุมชนบ้านหนองโจดพัฒนา 1
2.ชุมชนบ้านหนองโจดพัฒนา 2
3. ชุมชนบ้านหนองโจดพัฒนา 3
4.ชุมชนดวงตะวัน
5.ชุมชนเอื้ออาทร 1
6.ชุมชนเอื้ออาทร 2
7.ชุมชนเอื้ออาทร 3
8.ชุมชนเอื้ออาทร 4

9

บ้านหนองขาม

1.ชุมชนทุ่งทอง
2.ชุมชนเสียงสวรรค์
3.ชุมชนแสนสุข

10

บ้านคาไฮ

11

บ้านสันติสุข

1.ชุมชนคนทางาน 1
2.ชุมชนสันติสุข 2
3.ชุมชนสันติสุข 3

12

บ้านกอกน้อย

1.ชุมชนบ้านกอกน้อย 1
2.ชุมชนบ้านกอกน้อย 2
3.ชุมชนพิมานบุรีบ้านกอกน้อย 3

13

บ้านพรสวรรค์

1.ชุมชนบ้านพรสวรรค์
2.ชุมชนทรัพย์สมบูรณ์

14

บ้านหัวทุ่งนคร

1.ชุมชนบ้านหัวทุ่งนคร 1
2. ชุมชนบ้านหัวทุ่งนคร 2
3.ชุมชนบ้านหัวทุ่งนคร 3
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ชื่อชุมชน (86 ชุมชน)

1.ชุมชนคาไฮ 1
2.ชุมชนคาไฮ 2
3.ชุมชนคาไฮ 3
4.ชุมชนริมบึงหนองโคตร
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หมู่ที่

ชื่อหมู่บา้ น(23 หมู่บ้าน)

15

บ้านหนองขาม

1.ชุมชนบ้านหนองขาม 1
2.ชุมชนประชาร่วมใจ
3.ชุมชนซอย 5 ประชาสุขใจ
4.ชุมชนรัตนาธานี

16

บ้านแก่นพยอม

1.ชุมชนบ้านแก่นพะยอม 1
2.ชุมชนบ้านแก่นพะยอม 2
3.ชุมชนบ้านแก่นพะยอม 3

17

บ้านเดชา

1. ชุมชนบ้านเดชา 1
2. ชุมชนบ้านเดชา 2
3. เอื้อธรรมศิริการ์เด้นท์

18

บ้านเป็ด

1.ชุมชนขามแก่นนครพัฒนา
2.ชุมชนโนนสร้างสรรค์
3.ชุมชนไผ่ทองร่วมใจ

19

บ้านกังวาน

1.ชุมชนธนาคาร
2.ชุมชนแก่นนคร 2
3.ชุมชนเปรมฤดีมีสุข
4.ชุมชนกังวาล

20

บ้านสุภัทรา

21

บ้านโคกฟันโปง

1.ชุมชนบ้านสุภัทรา
2.ชุมชนวังทรัพย์สิน
3.ชุมชนหลังสถาบัน
4.ชุมชนร่วมใจสามัคคี
1.ชุมชนบ้านโคกฟันโปง 1
2.ชุมชนบ้านโคกฟันโปง 2
3.ชุมชนบ้านโคกฟันโปง 3
4.ชุมชนสีตะวัน
5.ชุมชนพลังสีตะวัน
6. ชุมนวี ไอ พี โฮม 7
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ชื่อชุมชน (86 ชุมชน)
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หมู่ที่

ชื่อหมู่บา้ น(23 หมู่บ้าน)

ชื่อชุมชน (86 ชุมชน)

22

บ้านแก่นทอง

1.ชุมชนแก่นทองเฟส 1
2.ชุมชนแก่นทองเฟส 2
3.ชุมชนนวลหงส์
4.ชุมชนร่วมใจสามัคคี

23

บ้านไทรทอง

1.ชุมชนไทรทอง 1
2.ชุมชนไทรทอง 2
3.ชุมชนไทรทอง 3
4.ชุมชนไทรทอง 4

ที่มา : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลบ้านเป็ด

5) ประชากร

มีจานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 23,545 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 40,969 คน
 มีความหนาแน่นเฉลี่ย

910

 ประชากรมีรายได้เฉลี่ย

120,435
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คน/ตารางกิโลเมตร
บาท/ปี
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ตารางแสดง จานวนประชากรในเขตเทศบาลตาบลบ้านเป็ด
หมู่ที่

จานวนครัวเรือน

จานวนประชากร
ชาย

หญิง

รวมทั้งหมด
( คน )

1
2

384
874

526
1031

553
1383

1,079
2,414

3

306

438

477

915

4

664

839

858

1,697

5
6

715
806

517
781

576
906

1,093
1,687

7

1,973

1,402

1,727

3129

8
9

3,240
755

2,402
748

2667
779

5069
1,527

10

507

434

467

901

11

871

734

833

1,567

12
13

1,167
322

790
284

840
291

1,630
575

14

1,332

932

1,122

2,054

15
16

1,243
979

934
763

1,062
933

1,996
1,696

17

933

514

599

1,113

18
19

272
1,136

471
712

475
801

946
1,513

20

1,079

692

753

1,445

21

1,682

1,387

1,656

3,043

22
23

1,264
1,041

1,116
668

1,357
739

2,473
1,407

รวม

23,545

19,115

21,854

40,969

ที่มา : สานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตาบลบ้านเป็ด กุมภาพันธ์ 2559
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สถิติการเปลี่ยนแปลงประชากร
ย้อนหลัง 3 ปี (ประจาปี พ.ศ. 2556 - 2558)
หมู่

ปี พ.ศ. 2556

ปี พ.ศ. 2557

ปี พ.ศ. 2558

อัตราการเปลี่ยนแปลง

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ปี 2556 – 2558

1

519

529

1,048

525

539

1,064

522

548

1,070

เพิ่มขึ้น

2.09

2

957

1,286

2,243

999

1,316

2,315

1,027

1,383

2,410

เพิ่มขึ้น

7.44

3

450

472

922

453

473

926

441

474

915

ลดลง

0.75

4

778

829

1,607

814

838

1,652

834

858

1,692

เพิ่มขึ้น

5.28

5

513

574

1,087

519

579

1,098

518

571

1,089

เพิ่มขึ้น

0.18

6

793

912

1,705

783

905

1,688

786

908

1,694

ลดลง

0.64

7

1,330

1,645

2,975

1,382

1,701

3,083

1,399

1,735

3,134

เพิ่มขึ้น

5.34

8

2,230

2,478

4,708

2,292

2,544

4,836

2,378

2,646

5,024

เพิ่มขึ้น

6.71

9

686

704

1,390

717

745

1,462

743

775

1,518

เพิ่มขึ้น

9.20

10

440

468

908

441

464

905

435

467

902

ลดลง

0.66

11

726

799

1,525

750

813

1,563

736

835

1,571

เพิ่มขึ้น

3.01

12

721

771

1,492

762

811

1,573

792

842

1,634

เพิ่มขึ้น

9.51

13

259

266

525

885

284

569

280

288

568

เพิ่มขึ้น

8.19

14

758

840

1,598

862

993

1,855

941

1,114

2,055

เพิ่มขึ้น

2.85

15

848

960

1,808

887

1,026

1,913

933

1,059

1,992

เพิ่มขึ้น

6.30

16

674

831

1,505

705

869

1,574

757

922

1,679

เพิ่มขึ้น

11.56

17

505

568

1,073

517

589

1,106

515

600

1,115

เพิ่มขึ้น

3.91

18

474

476

950

480

472

932

475

476

951

เพิ่มขึ้น

0.10

19

647

705

1,325

678

775

1,453

713

798

1,511

เพิ่มขึ้น

14.03

20

587

684

1,271

646

715

1,361

689

737

1,426

เพิ่มขึ้น

12.19

21

1,290

1,584

2,874

1,345

1,635

2,980

1,380

1,661

3,041

เพิ่มขึ้น

5.81

22

1,023

1,261

2,284

1,073

1,323

2,396

1,104

1,358

2,462

เพิ่มขึ้น

7.79

23

648

712

1,360

666

727

1,396

667

737

1,404

เพิ่มขึ้น

3.23

รวม

17,856

20,354

38,210

18,581

21,136

39,717

19,065

21,792

40,857

เพิ่มขึ้น

6.92

ที่มา : สานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตาบลบ้านเป็ด
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สภาพทางเศรษฐกิจ
1) รายได้ ประชากรที่อาศัยในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลบ้านเป็ด ประกอบอาชีพหลากหลาย เช่น
เกษตรกรรม รับราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท/ห้างร้าน รับจ้างทั่วไป ค้าขาย และอาชีพอื่นๆ
รายได้เฉลี่ยของชุมชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านเป็ด ตามเกณฑ์ จปฐ. ประจาปี 2559 มีรายได้เฉลี่ย120,435
บาท/คน/ปี รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย 353,129 บาท/ครัวเรือน/ปี (จากประชากรที่สารวจจานวน 13,605 คน)
แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้
ข้อมูลภาพรวม ระดับตาบล ปี 2559
หมู่ที่

รายได้เฉลี่ย (ตามเกณฑ์ จปฐ.ปี 2559)
รายได้บุคคลเฉลี่ย (บาท/ปี)
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย (บาท/ปี)

หมู่ที่ 1 บ้านเป็ด
หมู่ที่ 2 บ้านเป็ด

84,234
59,302

282,130
242041

หมู่ที่ 3 บ้านเป็ด
หมู่ที่ 4 บ้านโคกฟันโปง

87,504
82,951

298,187
329,639

หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง
หมู่ที่ 6 บ้านคาไฮ

90,794
83,547

302,648
285,232

หมู่ที่ 7 บ้านกอก
หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด

175,444
99,471

485,270
264,708

หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม
หมู่ที่ 10 บ้านคาไฮ
หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข

64791
111,404
96,904

195,320
323,193
370,908

หมู่ที่ 12 บ้านกอกน้อย
หมู่ที่ 13 บ้านพรสวรรค์

102,734
176,335

265,213
481,405

หมู่ที่ 14 บ้านหัวทุ่งนคร
หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม

145,985
93,947

395,344
252,226

หมู่ที่ 16 บ้านแก่นพะยอม
หมู่ที่ 17 บ้านเดชา

341336
165,579

532,887
486,802

หมู่ที่ 18 บ้านเป็ด
หมู่ที่ 19 บ้านกังวาน

74,050
120,420

293,297
312,384

หมู่ที่ 20 บ้านสุภัทรา
หมู่ที่ 21 บ้านโคกฟันโปง

224,976
213,580

557,154
591,901

หมู่ที่ 22 บ้านแก่นทอง
หมู่ที่ 23 บ้านไทรทอง
เฉลี่ยรายได้

133,488
72,956
120,435

370,982
165,367
353,129

เทศบาลต
าบลบ้ฒานเป็
ที่มา: งานพั
นาชุดมชนอาเภอเมืองขอนแก่น เมษายน 2559
Banped Subdistrict Municipality
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2 ) อาชีพ
จานวนประชากรตามประเภทอาชีพ ปี 2559
ข้อมูลภาพรวม ระดับตาบล
เทศบาลตาบลบ้านเป็ด ตาบลบ้านเป็ด อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
อาชีพ

เพศชาย (คน)

เพศหญิง (คน)

รวม (คน)

คิดเป็น %

เกษตรกรรม -ทานา
เกษตรกรรม -ทาไร่

315
7

348
5

663
12

4.87
0.09

เกษตรกรรม -ทาสวน

11

8

19

0.14

เกษตรกรรม -ประมง

-

-

-

-

เกษตรกรรม -ปศุสัตว์

1

-

1

0.01

รับราชการ /จนท.ของรัฐ

771

808

1,579

11.61

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

55

46

101

0.74

พนักงานบริษัท

376

408

784

5.76

รับจ้างทั่วไป

2,103

1,728

3,831

28.16

ค้าขาย

486

902

1,388

10.20

ธุรกิจส่วนตัว

396

394

787

5.78

อาชีพอื่น (นอกเหนือที่กล่าวแล้ว)

163

379

542

3.98

กาลังศึกษา

1,222

1,361

3,583

18.99

ไม่มีอาชีพ

480

835

1,315

9.67

6,383

7,222

13,605

100

รวมทั้งหมด
ที่มา : จานวนประชากรที่สารวจ 13,605 คน
(งานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองขอนแก่น)

3) การพาณิชย์และการบริการ
3.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- ที่จัดเก็บได้ในปี 2556
- ที่จัดเก็บได้ในปี 2557
- ที่จัดเก็บได้ในปี 2558
เทศบาลตาบลบ้านเป็ด
Banped Subdistrict Municipality

จานวน
จานวน
จานวน

7,106,831
7,311,106
7,644,269

บาท
บาท
บาท
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2560-2563
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3.2 จานวนสถานประกอบการ/ส่วนราชการ
1. โรงแรม/รีสอร์ท
จานวน
2. ปั๊มน้ามัน
จานวน
3. ร้านแก๊ส
จานวน
4. โรงงาน
จานวน
5. โรงสีข้าว
จานวน
6. ร้านค้า
จานวน
7. ร้านอาหาร/คาราโอเกะ
จานวน
8. ร้านค้าวัสดุ
จานวน
9. ร้านเช่าวีดโี อ
จานวน
10. อินเตอร์เน็ต/เกมส์/คอมพิวเตอร์ จานวน
11. ร้านซักรีด
จานวน
12. ร้านเย็บผ้า
จานวน
13. ร้านเสริมสวย
จานวน
14. ร้านตัดผมชาย
จานวน
15. รับซื้อของเก่า
จานวน
16. ร้านเชื่อมโลหะ
จานวน
17. คลังสินค้า
จานวน
18. โรงขนมจีน
จานวน
19. โรงกลึง
จานวน
20. ล้าง อัด ฉีด
จานวน
21. อู่ซ่อมรถยนต์
จานวน
22. สนามบิน
จานวน
23. มินิมาร์ท/แฟมิลี่มาร์ท
จานวน
24. SEVEN
จานวน
25. โลตัส
จานวน
26. ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์/ปะยาง
จานวน
27. เครื่องปั้นดินเผา
จานวน
28. ร้านติดตั้งผ้าม่าน
จานวน
29. ร้านขายเฟอร์นิเจอร์
จานวน
เทศบาลตาบลบ้านเป็ด
Banped Subdistrict Municipality

21
16
4
21
8
668
179
44
6
55
38
8
93
18
18
24
27
5
4
6
73
1
21
7
3
41
2
1
1

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2560-2563
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30. อพาร์ทเมนท์
31. บ้านเช่า/ห้องพัก/หอพัก
32. ร้านขายยา
33. ร้านขายรถ
34. ร้านซ่อมอุปกรณ์ไฟฟูา
35. ตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงเทพ
36. ตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย
37. ตู้เอทีเอ็ม ธนาคารออมสิน
38. ตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกสิกรไทย
39. ตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
40. ตู้เอทีเอ็ม ธนาคารไทยพาณิชย์
41. ร้านเช่าวีซีดี/เช่าหนังสือ
42. ตลาดเอกชน
43. ร้านแอร์
44. ร้านตัดเสื้อ
45. โรงเรียน/สถานเลี้ยงเด็กกลางวัน
46. สานักงาน
47. เสารับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์
48. หมู่บ้านจัดสรร
49. คลินิก
50. สนามกีฬา
51. นวดแผนไทย
52. ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟูา
53. หินแกรนิต
54. โรงพยาบาลสัตว์
55. รับทาเบาะ
56. ร้านรถเครนรับจ้าง
57. ร้านถ่ายเอกสาร
58. ร้านอิเลคทรอนิกส์
59. ร้านซ่อมสายพาน
เทศบาลตาบลบ้านเป็ด
Banped Subdistrict Municipality

จานวน 24
จานวน 351
จานวน 29
จานวน
24
จานวน
7
จานวน
8
จานวน
8
จานวน
7
จานวน
9
จานวน
8
จานวน 13
จานวน
7
จานวน
5
จานวน 15
จานวน
8
จานวน 13
จานวน 43
จานวน 10
จานวน 77
จานวน 24
จานวน
4
จานวน
6
จานวน
7
จานวน
1
จานวน
1
จานวน
1
จานวน 1
จานวน 2
จานวน
2
จานวน
2

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
หลัง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2560-2563
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60. ฟิตเนส
61. โรงพิมพ์
62. ประกันชีวิต
63. ร้านอลูมิเนียม
64. รับทากรอบรูป
65. รับทาปูาย
66. ร้านรับจานา
67. ร้านขายอุปกรณ์เครื่องดนตรี

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
3
1
4
1
2
1
1

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

ที่มา: งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง มีนาคม 2559

4) ร้านอาหาร
ชื่อร้าน

ที่ตั้ง

ประเภทอาหาร

หมายเลขโทรศัพท์
087-4266182
043-246514

แม่หน่องลาบเป็ด
วังมัจฉา

137 ม.13 ต.บ้านเป็ด
38 ม.14 ต.บ้านเป็ด

อาหารไทย (ลาบเป็ด)
อาหารพื้นบ้าน ลาบ ต้มปลา

ครัวอิสาณ

159/151 ม.14 ต.บ้านเป็ด

อาหารพื้นบ้าน ประเภทเนื้อ

ร้านกรีนลีฟ

199 ม.17 ต.บ้านเป็ด

อาหารฝรั่ง

ครัวคุณยาย
ร้านประไพโภชนา

55/5-6 ม.21 ต.บ้านเป็ด
อาหารไทย
345/1-2 ม.17 ทางเข้าท่าอากาศยานขอนแก่น อาหารไทย -พื้นบ้าน

043-345087

โรงแรมราชาวดี

99 ม.20 ต.บ้านเป็ด

อาหารไทย

043-468222

ซุ้มไม้น้า
เดอะดริ้งออฟเลิฟ

4/5 ม. 14 ต.บ้านเป็ด
288 ม.23 ต.บ้านเป็ด

อาหารไทย
อาหาร+เครื่องดื่ม

085-5688890
083-5499255

ลานไม้

27 ม.14 ต.บ้านเป็ด

อาหารไทย

081-545450

ครัว 10 เมษา
ลี้กิน

276 ม.8 ต.บ้านเป็ด
126/6 ม.23 ต.บ้านเป็ด

อาหารไทย
อาหารไทย

081-5442884
043-333884

โอโคโนมิ

33/41 ม.15 ต.บ้านเป็ด

อาหารญี่ปุน

081-7379300

ไทยเมืองย่า

88/1 ม.14 ต.บ้านเป็ด

อาหารไทย

084-9527137

New เฉลียงชลดา
สวิทมาเนีย

281/2 ม.23 ต.บ้านเป็ด
348/1 ม.11 ต.บ้านเป็ด

อาหารไทย
อาหารไทย

043-918100
084-3599703

กังหันน้า

339 ม.14 ต.บ้านเป็ด

อาหารไทย

085-9222584

สวนอาหารวังบัว

224 ม.17 ต.บ้านเป็ด

อาหารไทย

0856480005

043-345565

ที่มา : ข้อมูล กองคลัง ณ เดือน เมษายน 2559
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5) ผลิตภัณฑ์ตาบล (OTOP)
กลุ่มแปรรูปเศษผ้า บ้านโคกฟันโปง
บ้านเลขที่ 82 หมู่ 4 บ้านโคกฟันโปง ตาบลบ้านเป็ด อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 ใช้เศษผ้าจากโรงงาน
ที่อยู่ในตาบลมาคัดแยกแปรรูป ตามสภาพของชิ้นงานโดยใช้กี่ทอมือ ใช้ฝีมือหัตถกรรมและใช้จักรเย็บผ้าผนวกกับการ
ใช้ภูมิปัญญาของท้องถิ่น
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ที่จาเป็นจะต้องใช้ในชีวิตประจาวัน เนื้อผ้าดี สีสวย คุณภาพการผลิตดี ราคาถูก การตลาดเข้าถึงผู้บริโภค
รับประกันสินค้าต่อผู้บริโภคเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมปี พ.ศ.
2548 ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยพรมเช็ดเท้า ปลอกกล่องทิชชู พรมปูที่นอน เปลเด็ก ผ้าม่านมู่ลี่ ผ้าถูพื้น ที่รองนั่ง
กระเป๋าถัก เย็บหมอนข้าง ผ้าเอนกประสงค์ ฯลฯ
6) วิสาหกิจชุมชน
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องงอก (ข้าวฮางงอก) ประกอบด้วย ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวสินเหล็ก ข้าวสังข์หยด ข้าวหอม
มะลิ ข้าวเหนียวดา ซึ่งมีสารอาหารและสรรพคุณที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย อาทิ มีสารกาบา เป็นกรดมะมิโนชนิด
หนึ่ งที่ เกิด ขึ้น ผ่ านกระบวนการเพาะงอกช่ว ยรักษาสมดุล ในสมอง ลดความวิตกกังวล ปูองกันอั ล ไซเมอร์ห รื อ
โรคความจาเสื่อมลดความดัน ปูองกันมะเร็งลาไส้ มีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูง
นายบุญเที่ยง พลทองสถิต ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เลขที่ 369 หมู่ 4 บ้านโคกฟันโปง ต.บ้านเป็ด
7) สถาบันการเงินชุมชน เทศบาลตาบลบ้านเป็ด
ต้นจากการรวมตัวกันของชาวบ้านโคกฟันโปง หมู่ที่ 4 มีการจัดตั้งกลุ่ม ชื่อว่า กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโคกฟันโปง
เดิมจัดตั้งมีสมาชิกประมาณ 15 คน มีกรรมการ 9 คน จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2554 ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 94
หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านเป็ด อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้าน
รู้จักอดออมและร่วมกันจัดตั้งสถานบันการเงิน (ธนาคารชุมชน) เป็นของตนเองซึ่งทุกคนเป็นเจ้าของ ได้พึ่งพาอาศั ยใน
ด้านการเงินเพื่อพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้มั่นคงสืบไป และยกฐานะจากกลุ่มออมทรัพย์เป็น “สถานบันการเงิน
ชุมชน” เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 ภายใต้การดูแลของธนาคารออมสิน ภาค 11 มี นายบุญเที่ยง พลทองสถิต
เป็นประธานกรรมการสถาบันฯ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
1. เงินฝากเผื่อเรียก
อัตราดอกเบี้ย 1 บาท/ปี
2. เงินฝากประจาราย 2 ปี
อัตราดอกเบี้ย 3 บาท/ ปี
3. เงินฝากประจาราย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ย 4 บาท/ปี
4. เงินออมสัจจะพิเศษ
อัตราดอกเบี้ย 5 บาท / ปี
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อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้สามัญ
1. ระยะกู้ 1 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 บาท/ปี
2. ระยะกู้ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12.5 บาท/ปี
3. ระยะกู้ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12 บาท/ปี
เงินกู้ฉุกเฉิน
1. กู้ไม่เกิน 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 บาท / ปี
ระยะเวลาเปิดทาการ วันจันทร์- ศุกร์ เวลา 09.00 -13.00 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 -12.00น
สภาพทางสังคม
1) การศึกษา มีสถานศึกษาในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลบ้านเป็ด และดังนี้
ในสังกัดเทศบาลตาบลบ้านเป็ด
ลาดับ

ชื่อสถานศึกษา

1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลบ้านเป็ด

2

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก
ฟันโปง

3

โรงเรียนเทศบาล
บ้านเป็ด

พื้นที่(ไร่)

ที่ตั้ง

เปิดสอน
ระดับ

จานวน
(ครู)

จานวน
นักเรียน
(คน)

จานวน
ห้องเรียน
(ห้อง)

294 ม.2

ปฐมวัย

3

85

2

082-8358815

ปฐมวัย

1

50

1

086-1108180

อ.1 - ป.3

3

205

7

091-8695926

จานวน
(ครู)

จานวน
นักเรียน
(คน)

จานวน
ห้องเรียน
(ห้อง)

หมายเลข
โทรศัพท์

40 ตรว. ม.21 บ้าน
โคกฟันโปง
294
ม.2

หมายเลขโทรศัพท์

สถานศึกษานอกสังกัด
ลาดับ

ชื่อสถานศึกษา

พื้นที่(ไร่)

ที่ตั้ง

เปิดสอน
ระดับ

1

โรงเรียนบ้านคาไฮหัวทุ่งประชา
บารุง

24 ไร่

ม.23บ้าน
ไทรทอง

ปฐมวัยป.6

10

81

8

081-7684587

2

โรงเรียนบ้านหนองขามประชา
บารุง

3ไร่3งาน
23ตรว.

ม.9บ้าน
หนองขาม

ปฐมวัยป.6

6

113

8

081-3928428

3

โรงเรียนบ้านเป็ด
(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

8 ไร่

ม.1
บ้านเป็ด

ปฐมวัยป.6

11

194

8

094--3075500

4

โรงเรียนบ้านกอก

4ไร่
1งาน
44ตรว.

ม.7
บ้านกอก

ปฐมวัย–
ป.6

8

96

8

080-7431425
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จานวน
(ครู)

จานวน
นักเรียน
(คน)

จานวน
ห้องเรียน
(ห้อง)

หมายเลข
โทรศัพท์
086-8522307

ชื่อสถานศึกษา

พื้นที่(ไร่)

ที่ตั้ง

เปิดสอน
ระดับ

5

โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง

14ไร่
3งาน
44ตรว.

ม.21บ้าน
โคกฟันโปง

ปฐมวัย-ป.
6

10

135

8

6

โรงเรียนอนุบาลสุรัสวดี

4 ไร่

116/1
ม.20

อ.1–ป.6

17

275

11

043-468311-2

7

โรงเรียนอนุบาลกุลสิริ

4 ไร่

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

17ไร่
2งาน
57ตรว.

ม.7
บ้านกอก

ม.1-ม.6

25

324

12

043-325671-2

10

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

45 ไร่

354 ม.2

ปริญญาตรี

39

835

15

043-423210-1

11

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด
ขอนแก่น

12 ไร่

214
ม.10

อนุบาล1ป.6

12

108

16

043-242098/
239499ต่อ10อ

12

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค
6 ขอนแก่น

151 ม.21

ฝึกอาชีพ

30

12

043-468231/
043-468234

ลาดับ

37 ไร่

528/25 ม. เนอสเซอร์22
ปฐมวัย

บ้านโคก
ฟันโปง

2) ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ “ปราชญ์ชาวบ้าน”
ด้านหัตถกรรม
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

ความรู้ที่มี

1

นางยุพา คุ้มตะบุตร

62/2 ม.5 บ้านหัวทุ่ง

ทาพานบายศรี

2

นางหนูเย็น หาชานนท์

65/1 ม.5 บ้านหัวทุ่ง

ทาพานบายศรี

3

นางวัน พุทธกัลยา

27/1 ม.5 บ้านหัวทุ่ง

ทอเสื่อ

4

นายสมร ชัยรัตนงามเดช

60/1 ม.5 บ้านหัวทุ่ง

ตกแต่งและประดับผ้า

5

นางสุวรรณา ซิวจาปา

45/1 ม.5 บ้านหัวทุ่ง
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ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

ความรู้ที่มี

6

นางเปลี่ยง จันทา

20 ม.8 บ้านหนองโจด

มัดหมี่/ทอผ้าไหม

7

นางละม่อม แสนโคตร

7 ม.8 บ้านหนองโจด

ทาพานบายศรี

8

นางกองปี นามพรม

105 ม.8 บ้านหนองโจด

กระทง/จักสาน

9

นางสมบัติ วรธิพรมมา

66 ม.8 บ้านหนองโจด

ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้

10

นางทองพาธ จันทร์เทพ

98 ม.8 บ้านหนองโจด

มัดหมี่/ทอผ้าไหม

11

นายวราทิพย์ โคตรศรีวงษ์

76/2 ม.4 บ้านโคกฟันโปง

ทาพานบายศรี

12

นางแหวน นาค-อก

346 ม.4 บ้านโคกฟันโปง

ทอเสื่อ

13

นางทองพัด น้อยผาง

76/1 ม.4 บ้านโคกฟัน

ทอสื่อ

14

นางจิรนันท์ โคตรลุน

327 ม.19 บ้านกังวาน

จักสาน

15

นางทองถิน อุทธา

152 ม.18 บ้านเป็ด

พานบานศรี

16

นางภัคจิรา หาญสุริย์

412 ม.18 บ้านเป็ด

ตกแต่งและประดับผ้า

17

นางสาวศิริลักษณ์ โอดพิมพ์

230 ม.18 บ้านเป็ด

ตกแต่งและประดับผ้า

18

นางเสวิน แพงงา

214 ม.18 บ้านเป็ด

ทอเสื่อ

19

นางทองพันธ์ ชัยนิคม

178 ม.18 บ้านเป็ด

ทอเสื่อ

20

นางสมบัติ แจ้งพรมมา

317 ม.18 บ้านเป็ด

ทากระเป๋า

21

นางสหัส หาญสุริย์

239 ม. 18 บ้านเป็ด

ทากระเป๋า ดอกไม้ประดิษฐ์

22

นายสุพล แพงงา

190 ม.18 บ้านเป็ด

ตัดกระดาษลายไทย

23

นายเปูย กันหา

177 ม.18 บ้านเป็ด

ตัดกระดาษลายไทย

24

นางจันทนา ศิริจาปา

129 ม.7 บ้านกอก

จักสาน

ด้านศิลปกรรม / ศิลปะพื้นบ้าน
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อ – สกุล
นายพุธ โลแก้ว
นางละมุด นามกุล
นายพิเชษฐ์ คุ้มตะบุตร
นายดาว แวงคา
นางทองจันทร์ ธานชัย
นางเบย พลลัด
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ที่อยู่
18 ม.5 บ้านหัวทุ่ง
214 ม.5 บ้านหัวทุ่ง
62/2 ม.5 บ้านหัวทุ่ง
329 ม.5 บ้านหัวทุ่ง
145 ม.8 บ้านหนองโจด
80 ม.8 บ้านหนองโจด

ความรู้ที่มี
เล่นดนตรี
ขับร้องสรภัญญะ
ร้องเพลง วงดนตรี
ร้องเพลง
ขับร้องสรภัญญะ
ขับร้องสรภัญญะ
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ลาดับที่
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ชื่อ – สกุล
นางสารวย คะลา
นางเทียม วงษ์อินจันทร์
นายพัด ศรีคุณลา
นายอุทอง ก้อนเปิ้น
นางทองพาธ จันทร์เทพ
นายบุญมี คาโสกเชือก
นางบัวแดง น้อยจันดา
นางอบ จันทะนาม
นางดวงจันทร์ แสงจันทร์
นางไพรลี สีลารักษ์
นางมี พรมโพธิ์
นายคาศรี โอดพิมพ์
นางสมหยาด ชัยมงคล
นางนวล โอดพิมพ์
นายเปูย กันหา
นางสาวบรรลุ อุทธา
นายสุริยันต์ ยอดอ่อน

ที่อยู่
21/3 ม.8 บ้านหนองโจด
17 ม.8 บ้านหนองโจด
289 ม.8 บ้านหนองโจด
55 ม.8 บ้านหนองโจด
98 ม.8 บ้านหนองโจด
98 ม.8 บ้านหนองโจด
200 ม.4 บ้านโคกฟันโปง
88 ม.4 บ้านโคกฟันโปง
281 ม.4 บ้านโคกฟันโปง
ม.4 บ้านโคกฟันโปง
295/47 ม.19
230 ม.18 บ้านเป็ด
293 ม.18 บ้านเป็ด
230 ม.18 บ้านเป็ด
177 ม.18 บ้านเป็ด
43 ม.18 บ้านเป็ด
63 ม.18 บ้านเป็ด

ความรู้ที่มี
ขับร้องสรภัญญะ
ขับร้องสรภัญญะ
เปุาแคน
ร้องเพลง
หมอลา
หมอลา
ร้องสรภัญญะ
ร้องสรภัญญะ
ร้องสรภัญญะ
ร้องสรภัญญะ
ขับร้องสรกัญญะ
หมอลา/ร้องเพลง
หมอลา/ขับร้องสรภัญญะ
หมอลา/ขับน้องสรภัญญะ
ดนตรีพื้นบ้าน(กลองยาว)
ดนตรีพื้นบ้าน(กลองยาว)
ดนตรีพื้นบ้าน(พิณ)

24

นางสมบัติ แจ้งพรมมา

317 ม.18 บ้านเป็ด

ขับร้องสรภัญญะ

25

นางถวิล โสมณะ

174 ม.18 บ้านเป็ด

ขับร้องสรภัญญะ

26

นางอุรา บูโฮม

23 ม.18 บ้านเป็ด

ขับร้องสรภัญญะ

27

นางอัมพร สอนแผง

296 ม.18 บ้านเป็ด

ขับร้องสรภัญญะ

28

นางหนูพิศ บุดดาน้อย

56 ม.6 บ้านคาไฮ

ขับร้องสรภัญญะ

29

นางอังคาร มณีนารถ

489 ม.6 บ้านคาไฮ

ขับร้องสรภัญญะ

30

นางสาคร เทพาลุน

29/3 ม.6 บ้านคาไฮ

ขับร้องสรภัญญะ

31

นางราพร โพธิ์ลี

29/2 ม.6 บ้านคาไฮ

ขับร้องสรภัญญะ

เทศบาลตาบลบ้านเป็ด
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ด้านแพทย์แผนไทย
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

ความรู้ที่มี

1

นางสาวนิตย์ จันทร์พิมพ์

ม.5 บ้านหัวทุ่ง

นวดแผนไทย

2

นายสมัย โพธิ์ลี

106 ม.8 บ้านหนองโจด

นวดแผนไทย

3

นางพิกุล ไชยสอน

49 ม.4 บ้านโคกฟันโปง

นวดแผนไทย

4

นางเข็มทอง หงษ์กา

ม.2 บ้านเป็ด

นวดแผนไทย

5

นางถิน อุทธา

ม.18 บ้านเป็ด

นวดแผนไทย

6

นางสาเร็จ ศรีน้อย

ม.2 บ้านเป็ด

นวดแผนไทย

7

นายนิพนธ์ ทัพซ้าย

149 ม.18 บ้านเป็ด

นวดแผนไทย

8

นายุพล แพงงา

190 ม.18 บ้านเป็ด

นวดแผนไทย

9

นายบัณฑิต ราชาวงษ์

49 ม.7 บ้านกอก

นวดแผนไทย

10

นายสังกา จาปาวะตะ

32 ม.6 บ้านคาไฮ

นวดแผนไทย

ที่อยู่
44 ม.5 บ้านหัวทุ่ง

ความรู้ที่มี
ผู้นาทางศาสนา/บายศรีสู่ขวัญ

ด้านศาสนา / พิธีกรรม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
1
นายแบ้ง ปลัดขวา
2

นายผ่าน หาชานนท์

65/1 ม.5 บ้านหัวทุ่ง

ผู้นาทางศาสนา

3

นายสมัย โพธิ์ลี

106 ม.8 บ้านหนองโจด

บายศรีสู่ขวัญ/ผู้นาทางศาสนา

4

นายทองพูล นามพรม

105 ม.8 บ้านหนองโจด

ผู้นาทางศาสนา

5

นายพัน นาค-อก

97 ม.4 บ้านโคกฟันโปง

ผ้นาทางศาสนา/บายศรีสู่ขวัญ

6

นายค่าย น้อยผาง

342 ม.4 บ้านโคกฟันโปง

บายศรีสู่ขวัญ

7

นายไชยยงค์ สมประสงค์

398 ม.19 บ้านกังวาน

ผู้นาทางศาสนา

8

นายสุนทร แก้วลือ

77 ม.18 บ้านเป็ด

ผู้นาทางศาสนา

9

นายสุพล แพงงา

190 ม.18 บ้านเป็ด

ผู้นาทางศาสนา

10

นายประสิทธิ์ สอนถม

160 ม.18 บ้านเป็ด

ผู้นาทางศาสนา

7 ม.7 บ้านกอก
40 ม.7 บ้านกอกน้อย
90 ม.7 บ้านกอกน้อย

บายศรีสู่ขวัญ
ผู้นาทางศาสนา
ผูแผนยุ
้นาทางศาสนา
ทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2560-2563

11 นายถนอม จี้เพชร
12 นายทองสูนย์ สาริกา
13 นายราไพ ปูองนาม
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ลาดับที่
14
15
16
17

ชื่อ – สกุล
นายสายทอง ดรหลักคา
นายทองสี พิมพ์ลี
นายสาลี เพ็งพระจันทร์
นายคามวย มูลปูอม

ที่อยู่
6 ม.7 บ้านกอกน้อย
102 ม.6 บ้านคาไฮ
18 ม.6 บ้านคาไฮ
35 ม.1 บ้านเป็ด

ความรู้ที่มี
หมอน้ามนต์
ผู้นาทางศาสนา
ผู้นาทางศาสนา
ผู้นาทางศาสนา

ด้านเกษตรกรรม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ชื่อ – สกุล
นายสมาน มณีทัพ
นายสังวาล เชื้อสาวถี
นายสมใจ นามกุล
นางอรดี กาบบัวลอย
นางอรุณศรี เพียหอชัย
นางละม่อม ช่างไม้
นายสมชาย คะลา
นายตัน แจ้งพรมมา
นายสุนทร ศรีบุญ
นายสุพล นาค-อก
นายสุขสม พงษ์วิเศษ
นายบุญเที่ยง พลทองสถิตย์
นายทวีสิทธิ์ จุลลาบุดดี
นางดวงจันทร์ มีสา
ส.อ.แสงดาว ศิริโนนรัง
นางหนูทิพย์ งอสอน
นางคามวย วงษ์หาญ
นายประเสริฐ หมุนสา
นายเสถียร บุตรตาสี
นายสมัย สิงห์บัวขาว
นายทูล ชาวอุดร
นายเสวียน เฟี่ยธงษา
นายเทียน สานักโนน

เทศบาลตาบลบ้านเป็ด
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ที่อยู่
186 ม. 5 บ้านหัวทุ่ง
70/2 ม.5 บ้านหัวทุ่ง
121 ม.5 บ้านหัวทุ่ง
37 ม.5 บ้านหัวทุ่ง
207 ม.5 บ้านหัวทุ่ง
324 ม.12 บ้านกอกน้อย
23/1 ม.8 บ้านหนองโจด
64 ม.8 บ้านหนองโจด
108 ม.8 บ้านหนองโจด
16 ม.8 บ้านหนองโจด
90 ม.8 บ้านหนองโจด
369 ม.4 บ้านโคกฟันโปง
34 ม.4 บ้านโคกฟันโปง
295/12 ม.19 บ้านกังวาน
79 ม.18 บ้านเป็ด
158 ม.18 บ้านเป็ด
254 ม.18 บ้านเป็ด
110 ม. 7 บ้านกอก
๑๘๖ม.๖ บ้านคาไฮ
69 ม.6 บ้านคาไฮ
286 ม.6 บ้านคาไฮ
69/1 ม.6 บ้านคาไฮ
269 ม.6 บ้านคาไฮ

ความรู้ที่มี
ทานา
ทานา
ทาไร่นาสวนผสม
ทานา
ทานา
ทานา
ทาไร่ นา - เกษตร
เกษตร – เลี้ยงสัตว์
เกษตร – เลี้ยงสัตว์
เกษตร – เลี้ยงสัตว์
ทานา – เลี้ยงสัตว์
ทาไร่นาสวนผสม
เกษตร ปลูกผัก
ทาไร่นาสวนผสม
น้าปุ๋ยหมักชีวภาพ
ทาไร่นาสวนผสม
ปลูกข้าว-ปลูกไผ่
ปลูกข้าว
ปลูกข้าว
ปลูกข้าว
ปลูกข้าว
ปลูกข้าว
ปลูกข้าว
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2560-2563
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3) สถานที่ออกกาลังกายและพักผ่อน
สถานที่ออกกาลังกาย
จานวน
- หน้า รพ.สต.บ้านเป็ด
- โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด
- หน้าตลาดแลงคาไฮ
- ริมบึงหนองโคตรติดชายหาด
- ริมบึงหนองโคตรฝั่งบ้านกอก
- บ้านเอื้ออาทร เฟส 1
- บ้านเอื้ออาทร เฟส 3
เครื่องออกกาลังกาย
จานวน
4) แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ/ท่องเที่ยว
บึงกี่
บึงหนองโคตร
หาดทรายริมบึงหนองโคตร

7

แห่ง

32 จุด

จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1

แห่ง
แห่ง
แห่ง

ประวัติความเป็นมา
บึงหนองโคตร: เป็นแหล่งน้าธรรมชาติขนาดใหญ่ เดิมชื่อว่า ทุ่งหนองโคตร เป็นที่ราบลุ่มรองรับน้าฝนที่ไหล
มาจากมอดินแดง ประชาชนได้ใช้น้าแห่งนี้ในการอุปโภคบริโภคและจับสัตว์น้าเพื่อการดารงชีพในอดีตที่ผ่านมา เมื่อ
ประมาณปี พ.ศ. 2461 หลวงราชธุรกิจ นายอาเภอเมืองขอนแก่น ได้เกณฑ์แรงงานราษฎรจากอาเภอเมืองขอนแก่น
และอาเภอภูเวียง มาปั้นทานบคูกั้นน้า และได้เวนคืนที่ทานาชาวบ้านมาเป็นของหลวง ชาวบ้านจึงได้เรียกหนองน้า
แห่งนี้ว่า “หนองโคตร” ตั้งแต่นั้นมา บึงหนองโคตรมีเนื้อที่ประมาณ 900 ไร่ มีน้าตลอดทั้งปี
การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
เทศบาลตาบลบ้านเป็ด: ได้มีการถมดินพื้นที่บริเวณบึงฝั่งด้านบ้านไทรทอง หมู่ที่ 23 และบ้านคาไฮ หมู่ที่ 10
เป็นลานกว้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีเนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ เพื่อปรับปรุงตกแต่งให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อน สวน
สุขภาพ/ออกกาลังกาย มีลานจัดกิจกรรม และจัดงานประเพณีต่างๆ ของตาบลบ้านเป็ด มีการปลูกต้ นไม้ดอกนานา
พัน ธุ์ เพื่อเพิ่มความสายงามให้กับบึ งหนองโคตรมีบรรยากาศที่ร่มรื่นสวยงาม บึงหนองโคตรมีถนนรอบบึงและมี
ทัศนียภาพสวยงาม
สภาพปัจจุบัน
บึงหนองโคตร: เป็ นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อน ออกกาลังกาย ของชุมชน/หมู่บ้านและประชาชนทั่วไป
เพราะมีทางเดิน/วิ่ง มีสนามฟุตบอล มีสนามวอลเล่ย์บอล มีลานแอโรบิค มีอุปกรณ์การออกกาลังกาย มีสนามเด็กเล่น
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เป็ น สถานที่จั ดกิจ กรรมและจั ดงานประเพณีต่างๆและบริเวณรอบบึงโคตรหนองล้อมรอบด้วยบ้ านจัดสรร เช่น
หมู่บ้านชัยพฤกษ์ หมู่บ้านชลดา หมู่บ้านพฤกษานารา หมู่บ้านสินธารา เป็นต้น และมีตลาดชุมชนที่ใหญ่ที่สุด คือ
ตลาดบ้านคาไฮ อยู่ฝั่งด้านทิศเหนือของบึงหนองโคตร
หาดทรายริมบึงหนองโคตร : เทศบาลตาบลบ้านเป็ด โดย นายไพศาล จิตตะมัย นายกเทศมนตรีตาบลบ้านเป็ด
ได้พัฒนาพื้นที่ชายฝั่งด้านทิศเหนือของบึงหนองโคตรเป็นหาดทราย ขนาดความยาว 240 เมตร รอบชายหาดปลูกต้นคูน
เป็นทิวแถว เหมาะกับการพักผ่อนยามเย็น พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน ซึ่งเป็นที่กล่าวขานในความสวยงาม
5) สถาบันและองค์กรทางศาสนา
ลาดับ

ชื่อวัด

ที่ตั้ง

จานวนภิกษุ/
จานวน
สามเณร
โบสถ์/ศาลา

จานวนเมรุ
(หลัง)

หมายเลขโทรศัพท์
089-5701277

0.1

วัดท่าบึงบ้านเป็ด

ม. 1 บ้านเป็ด

10/4

1/1

-

2

วัดปุาเทพเจริญธรรมบ้านเป็ด

ม.1 บ้านเป็ด

12/1

2

1

3

วัดกองศรี

ม.4 บ้านโคกฟันโปง

6

2

1

0868513267

4

วัดปุาสีตะวัน

ม.21 บ้านโคกฟันโปง

13

4

1

081-0537763

5

วัดศรีสะอาด

ม.5 บ้านหัวทุ่ง

5/2

1/2

-

6

วัดไทรทอง

ม.10 บ้านคาไฮ

9/5

1

1

089-4211809

7

วัดโมกขวนาราม

ม20 บ้านสุภัทรา

11/2 (ชี)

3

1

086-4502890

8

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเดชานุเบกษา

ม.17 บ้านเดชา

4

1

-

083-3386388

9

สานักสงฆ์มหาจุฬาหนองดินดา

ม.22 บ้านแก่นทองธานี

8/3

2

-

084-6437548

10

วัดสันติสุขวนาราม

ม.11 บ้านสันติสุข

3/3

1

-

089-4174379

11

วัดศรีอารามบ้านกอก

ม.7 บ้านกอก

5

2

-

086-7646453

12

วัดปุาบ้านกอก

ม.7 บ้านกอก

๘

วิหาร1/4

1

088-3309922

13

วัดบ่อแก้วสามัคคี

ม.12 บ้านกอกน้อย

5/1

กุฏิ 4/1

-

081-0590359

14

วัดสระทอง

2 ม.9 บ้านหนองขาม

24/6

1/1

1

081-7394481

15

วัดสระแก้ว

ม.8 บ้านหนองโจด

10/1

1

-

16

วัดปุาสัจจธรรม

ม.8 บ้านหนองโจด

9

1

1

17

วัดภูดิน

ม.13 บ้านพรสวรรค์

3

1

1

18

โบสถ์ 7 แห่ง

6) วัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรมที่สาคัญ
งานบุญมหาชาติประจาปี
ประมาณเดือน
งานประเพณีสงกรานต์
ประมาณเดือน
งานบุญบั้งไฟประจาปี
ประมาณเดือน
งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
ประมาณเดือน

เทศบาลตาบลบ้านเป็ด
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พฤษภาคม-มิถุนายน
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089-9411641
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งานบุญกฐิน
ประมาณเดือน
งานประเพณีลอยกระทง
ประมาณเดือน
งานบ้านเป็ดมินิมาราธอน
ประมาณเดือน
7) การสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเป็ด จานวน 1
ศูนย์บริการสาธารณสุขหัวทุ่ง ทต.บ้านเป็ด จานวน 1
ศูนย์แพทย์หัวทุ่ง เครือข่าย รพ.ขอนแก่น จานวน 1
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
จานวน 23
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
จานวน 29
คลินิก
จานวน 24

ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
แห่ง
แห่ง ชั้นบน
แห่ง ชัน้ ล่าง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

จานวนผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเป็ด
และศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตาบลบ้านเป็ด
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 - 31 มีนาคม 2559 (จานวนผู้ป่วย : ราย)
กลุ่ม

สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)

1

โรคติดเชื้อและปรสิต

2
3

เนื้องงอก (รวมมะเร็ง)
โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติเกี่ยวกับภูมคิ ุ้มกัน

4
5

รพ.ส่งเสริม ศูนย์บริการ
สุขภาพตาบล สาธารณสุขฯ
428
59
20

-

โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิสมั
ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม

2,815
268

-

6
7

โรคระบบประสาท
โรคตารวมส่วนประกอบของตา

198
433

226

8
9

โรคหูและปุุมกกหู
โรคระบบไหลเวียนเลือด

73
3,839

-

10
11

โรคระบบหายใจ
โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง

3,031
2,707

291
163

12
13

โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก
โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม

286
1,540

282
272

14
15
16

โรคระบบสืบพันธ์ร่วมปัสสาวะ
ภาวะแทรกในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด
ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกาเนิน(อายุครรภ์ ๒๒ สัปดาห์ขึ้น
ไปจนถึง ๗ วันหลังคลอด

260
5
3

31
-
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กลุ่ม

สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)

17

รูปร่างผิดปกติแต่กาเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กาเนิดและโครโมโซมผิดปกติ

18

อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากากรตรวจทางคลินิกและทาง
ห้องปฏิบัติการทีไ่ ม่สามารถจาแนกโรคในกลุ่มอื่นได้

19
20

รพ.ส่งเสริม ศูนย์บริการ
สุขภาพตาบล สาธารณสุขฯ
9
5,115

-

การเป็นพิษและผลที่ตามมา
อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา

2
45

-

21
22

สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทาให้ปุวยหรือตาย
โรคของสตรี

213
2

-

23
24

โรคของเด็ก
โรคที่เกิดอาการหลายระบบ

16

-

25
26
27

โรคที่เกิดเฉพาะตาแหน่ง
โรคและอาการอื่น
การส่งเสริมสุขภาพและการปูองกันโรค

98
9
2,982

248

28

กลุ่มไม่นับ 504 (ไม่ใช่โรค)

183,352

189

8) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สถานีตารวจภูธบ้านเป็ด
อปพร.
รถบรรทุกน้าดับเพลิง
รถตรวจการ (สายตรวจ)
พนักงานสังกัดงานปูองกันฯ
พนักงานสังกัดงานเทศกิจ
9) มวลชนจัดตั้ง

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
241
3
3
34
10

แห่ง
คน
คัน
คัน
นาย
นาย

กลุ่มสตรี

จานวน

375

คน

กลุ่มอสม.

จานวน

398

คน

กลุ่ม อปพร.

จานวน

241

คน

ชุมชนย่อย

จานวน

86

กลุ่มแกนนาการออกกาลังกาย

จานวน

230 คน

กลุ่มแกนนาผู้สูงอายุ

จานวน

115 คน

กลุ่มแกนนาคนพิการ

จานวน

23

กลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุ (อผส)
เทศบาลตาบลบ้านเป็ด
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จานวน

30

ชุมชน

คน
คน
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10) การสังคมสงเคราะห์
ผู้สูงอายุ ให้ความช่วยเหลือด้วยการมอบเบี้ยยังชีพ จานวน 2,980 คน
จานวนเงินเบี้ยยังชีพ 1,936,800 บาท/เดือน
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ให้ความช่วยเหลือด้วยการมอบเบี้ยยังชีพจานวน 393 คน
จานวนเงินเบีย้ ยังชีพ 314,400 บาท/เดือน
ผู้ป่วยเอดส์ให้ความช่วยเหลือด้วยการมอบเบี้ยยังชีพ จานวน 16 คน
จานวนเงินเบีย้ ยังชีพ
8,000 บาท/เดือน
ที่มา: งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตาบลบ้านเป็ด ณ เดือน เมษายน 2559

สภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ถนนสายหลักและถนนสายรอง
1) ถนนสายหลัก
ลาดับ
ที่

รายการ

ประเภทถนน

จานวน
(สาย)

ความยาว
(กม.)

1.

บ้านกอก – บ้านหนองโจด

ค.ส.ล.

1

1,450

2.

แยกทางหลวงหมายเลข 12–บ้านเป็ด

ลาดยาง

1

1,800

3.

แยกทางหลวงหมายเลข 12–หน้าค่ายสีหราชเดโชชัย

ลาดยาง

1

2,000

4.

แยกทางหลวงหมายเลข 1231– บ้านโคกฟันโปง

ลาดยาง

1

2,100

5.

แยกทางหลวง หมายเลข 230– บ้านไทรทอง

ลาดยาง/ ค.ส.ล

1

4,600

6.

บ้านศรีฐาน – บ้านเป็ด (ถนนศรีจันทร์)

ลาดยาง

1

7,800

รวม

6 สาย

19,750 กม.

2) ถนนสายรอง
ลาดับที่

ประเภทถนน

จานวน(สาย)

ความยาว (กม.)

1.

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

245

75,650.50

2.

ถนนลาดยาง

16

35,170

3.

ถนนลูกรัง

142

6,600.83

403 สาย

117,427.33 กม.

รวม
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3) ไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตาบลบ้านเป็ด
ลาดับที่

รายการ

จานวน

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 เทศบาลตาบลบ้านเป็ด เมษายน 2559

4) การไฟฟ้า
เทศบาลตาบลบ้านเป็ดอยู่ในเขตบริการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นซึ่งผลิตกระแสไฟฟูาจากพลัง
น้าของเขื่อนอุบลรัตน์และพลังงานความร้อนในเขตอาเภอน้าพองทุกหมู่บ้านมีไฟฟูาใช้

5) การประปา
จากข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น เมื่อเดือนมีนาคม 2559
จานวนผู้ใช้น้าประปา ทั้งหมด
17,373 ราย
ปริมาณหน่วยน้าเฉลี่ยปัจจุบัน 298,314 ลบ.ม.
ปริมาณครัวเรือน 23,545 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 73.79
6) การโทรคมนาคม
 มีที่ทาการไปรษณีย์ของเอกชนให้บริการในพื้นที่ จานวน 3 ที่
- บ้านกอก ม.7
บ้านคาไฮ ม.10
และบ้านไทรทอง ม.23
7) บริการประชาชน/ระบบสารสนเทศเทคโนโลยีการสื่อสาร
 ตู้ ATM

จานวน

40

แห่ง

 สัญญาณเสาโทรศัพท์

จานวน

10

แห่ง

 เว็ปไซด์เทศบาลตาบลบ้านเป็ด WWW.banped.org
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8) การคมนาคมทางบก
นั บ ว่า มีความสะดวกในการเดิน ทางเป็ นอย่า งยิ่งเนื่องจากมีถ นนสายส าคัญตัด ผ่ านถนนภายในหมู่บ้า น
โดยทั่วไปอยู่ในสภาพใช้งานได้ดีส่วนมากเป็นถนนคอนกรีตถนนทางหลวงที่พาดผ่านเทศบาลตาบลบ้านเป็ดได้แก่
ทางหลวงหมายเลข 12 (ขอนแก่น – ชุมแพ) ส่วนถนนสายสาคัญของหมู่บ้านจะเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและมีรถยนต์
โดยสารประจาทางอยู่หลายสายด้วยกัน ได้แก่
รถยนต์โดยสารประจาทางบ้านหัวทุ่ง –คาไฮสาย2 (สีเหลือง) รับผู้โดยสารบ้านหัวทุ่งหมู่ที่5,14บ้าน
คาไฮหมู่ท6ี่ ,10และบ้านโคกฟันโปงหมู่ที่ 4,21
รถยนต์โดยสารประจาทางบ้านกอกสาย 9 (สีฟูา) รับผู้โดยสารบ้านกอกหมู่ที่๗บ้านกอกน้อยหมู่ที่ 12
และบ้านหนองโจดหมู่ที่ 8
รถยนต์โดยสารประจาทางบ้านเป็ดสาย 5 (สีเขียว) รับผู้โดยสารบ้านเป็ดหมู่ที่1,2,3,18
รถยนต์โดยสารประจาทาง ร.8 สาย 5(สีเขียว) รับผู้โดยสารบ้านสันติสุขหมู่ที่ 11 บ้านแก่นทองหมู่ที่
22 และบ้านสุภัทราหมู่ที่ 20
 รถยนต์โดยสารประจาทางสาย 11 (สีขาว) รับผู้โดยสารผ่านหมู่บ้านหนองขามหมู่ 9,15
9) การคมนาคมทางอากาศ
ท่าอากาศยานขอนแก่น หรือ สนามบินขอนแก่น ( KhonKaen International Airport) ตั้งอยู่ที่ตาบล
บ้านเป็ด อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันท่าอากาศยานขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการบินพาณิชย์ของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมีพื้นที่ทั้งหมด 1,113 ไร่ ภายในพื้นที่ท่าอากาศยานประกอบด้วย
1. อาคารที่พักผู้โดยสาร เป็นอาคาร 3 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 14,000 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้โดยสาร
ขาเข้าและขาออกในชั่วโมงคับคั่งได้ประมาณ 1,000 คน
2. อาคารเก็บรถดับเพลิงและอุปกรณ์กู้ภัยอากาศยาน
3. ทางวิ่ง (RUNWAY) ขนาด 45 x 3,050 เมตร
4. ลานจอดอาคารหลังใหม่ขนาด 143 x 300 เมตร สามารถจอดเครื่องบินขนาดใหญ่ เช่น B 747 400 จานวน 1 ลา และ AIRBUS A300 – 600 จานวน 2 ลาและลานจอดอาคารหลังเก่าขนาด 80 x 180 เมตร
สามารถจอดเครื่องบินแบบ B 737 – 400 ได้จานวน 2 ลา
5. อาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น จานวน 1 หลัง จอดรถยนต์ได้ 500 คัน
หน่วยงานอื่นที่ตั้งอยู่บริเวณท่าอากาศยานขอนแก่น
1.บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
สานักงานนายสถานีขอนแก่น ตั้งอยู่บริเวณชั้น 3 อาคารที่พักผู้โดยสาร และ ห้องจาหน่ายบัตรโดยสาร
ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 ผู้โดยสารขาออก
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2.สายการบิน ไทยสมายล์แอร์
ห้องจาหน่ายบัตรโดยสาร ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 ผู้โดยสารขาออก
3.สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย
ห้องจาหน่ายบัตรโดยสาร ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 ผู้โดยสารขาออก
4.สายการบิน นกแอร์
ห้องจาหน่ายบัตรโดยสาร ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 ผู้โดยสารขาออก
5.สายการบิน กานต์แอร์
ห้องจาหน่ายบัตรโดยสาร ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 ผู้โดยสารขาออก
6.ศูนย์ฝึกบินสถาบันการบินพลเรือน
ตั้งอยู่บริเวณในอาคารที่พักผู้โดยสารหลังเก่าเป็นสานักงานและศูนย์ฝึกด้านการบิน และใช้พื้นที่บริเวณ
ลานจอดหน้าอาคารที่พักผู้โดยสารหลังเก่า
7.บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
ตั้งอยู่อาคารที่พักผู้โดยสารหลังเก่าเป็นหอสูง 5 ชั้น พร้อมให้บริการอานวยความสะดวกอากาศยานที่ทาการ
ขึ้น-ลงที่ท่าอากาศยานขอนแก่น
8.สถานีอุตุนิยมวิทยา ขอนแก่น
ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ พร้อมให้บริการความรู้และพยากรณ์อากาศของจังหวัด
ขอนแก่นและจังหวัดอื่นๆในภาคอีสาน
9.บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ตั้งอยู่บริเวณในอาคารที่พักผู้โดยสารหลังเก่าเป็นสานักงานและศูนย์ซ่อมบารุงและลานจอดด้านข้างอาคารที่
พักผู้โดยสารหลังเก่า
ที่มา: เว็บไซต์ท่าอากาศยานจังหวัดขอนแก่น
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) แหล่งน้าธรรมชาติ
ลาดับ

รายการ

พื้นที่

1.

บึงกี บ้านเป็ด

283 ไร่ 21.40 วา

2.

บึงหนองโคตร บ้านคาไฮ

759 ไร่ 6.40 วา

3.

หนองครอง บ้านโคกฟันโปง ม .21

5 ไร่ 61.70 วา

4.

หนองหม่น บ้านสันติสุข ม .11

23 ไร่ 14.40 วา

5.

หนองจิก บ้านโคกฟันโปง ม.21

25 ไร่ 1 งาน 81.30 วา

6.
7.

หนองบ่อแก้ว ม.12
หนองไฮ บ้านคาไฮ

5 ไร่ 2 งาน 23.10 วา
2 ไร่ 2 งาน 57.20 วา

8.

หนองกอก ม.7 บ้านกอก

11 ไร่ 2 งาน 78.30 วา

9.

หนองมันปลา บ้านคาไฮ

4 ไร่ ๓ งาน 70.90 วา

ที่มา : กรมทรัพยากรน้า สารวจ ปี 2555 (กองช่าง เทศบาลตาบลบ้านเป็ด)

2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพการบริหารงานภายในของเทศบาลตาบลบ้านเป็ด
1) โครงสร้างการบริหารงาน
เทศบาลตาบลบ้านเป็ด มีสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านเป็ด ที่มาจากการเลือกตั้ง จานวน 12 คนอยู่ในวาระ
4 ปี มีคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง จานวน 1 คน รองนายกเทศมนตรี
จานวน 2 คน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จานวน 1 คน และเลขานุการนายกเทศมนตรี จานวน 1 คน ที่มาจากการ
แต่งตั้งของนายกเทศมนตรี ส่วนราชการภายใน ประกอบด้วย 1 สานัก 6 กอง ได้แก่
สานักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการและแผนงาน
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2) ฝ่ายนิติบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านเป็ด
เทศบาลฯได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านเป็ด เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2556 กกต.
เห็นชอบประกาศผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 มีวาระ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง ประกอบด้วย
ลาดับที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

หมายเหตุ

1.

นายประทีป

เสาผล

สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1

ประธานสภาเทศบาล

2.

นายบัวฮอง

บุญจวง

สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2

รองประธานสภา

3.

นายสมพงษ์

พรหมแสง

สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2

เลขานุการสภาฯ

4.

นายลาพูน

เมืองสนธิ์

สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1

5.

นางพิมพ์ชนก

ชมโคกสูง

สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1

6.

นายสุพล

โต๊ะปั้ง

สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1

7.

นายณัฐพันธุ์ สืบสุพันธ์วงศ์

สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1

8.

นางสาวปิยวรรณ จิตตะมัย

สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1

9.

นายวิเชียร แพงมา

สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2

10.

นายบุญเพ็ง

สุทธิ

สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2

11.

นายประเสริฐ

สัสดีไกรสร

สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2

เสียชีวิต

12.

นายจานงค์

วงษ์คาคูณ

สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2

เสียชีวิต

3) ฝ่ายบริหารเทศบาลตาบลบ้านเป็ด
ผู้บริหารเทศบาลตาบลบ้านเป็ด ได้ลาออกจากตาแหน่งนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559
ปัจจุบัน ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ตามมาตรา 48 ปัจจทศ (วรรคสอง)
4) ฝ่ายบุคลากรเทศบาลตาบลบ้านเป็ด (ข้อมูลงานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดฯ เดือนมีนาคม 2559)
เทศบาลตาบลบ้านเป็ด มีอัตรากาลัง ประกอบด้วย พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 414 อัตรา ดังนี้
(1) จานวนบุคลากร
ตาแหน่งที่ครอง
จานวน
367 คน
ตาแหน่งปลัด/รองปลัดเทศบาล
จานวน
3 คน
ตาแหน่งในสานักปลัดเทศบาล
จานวน
91 คน
ตาแหน่งในกองคลัง
จานวน
36 คน
ตาแหน่งในกองช่าง
จานวน
60 คน
ตาแหน่งในกองสาธารณสุข
จานวน
120 คน
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ตาแหน่งในกองการศึกษา
ตาแหน่งในกองวิชาการและแผนงาน
ตาแหน่งในกองสวัสดิการสังคม
ตาแหน่งที่ว่าง

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

21
18
18
47

คน
คน
คน
คน

แยกเป็นประเภท
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

68
5
106
188

คน
คน
คน
คน

(2) ระดับการศึกษาของบุคลากร
ประถมศึกษา
จานวน
53 คน
มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา
จานวน
121 คน
อาชีวศึกษา
จานวน
76 คน
ปริญญาตรี
จานวน
108 คน
สูงกว่าปริญญาตรี
จานวน
9 คน
5) สถานะการคลัง
ปั จ จุ บั น เทศบาลต าบลบ้ า นเป็ ด มี ย อดเงิ น สะสมในปี ง บประมาณ ที่ ส ามารถน ามาใช้ ไ ด้ จ านวน
8,268,779.31 บาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2558)
แบบสรุป ยอดรายรับ – รายจ่ายจริง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555--2558
รายรับ
รายการ

ปี 2555
รับจริง

ปี 2556
รับจริง

ปี 2557
รับจริง

ปี 2558
รับจริง

รายรับ
หมวดภาษีอากร

8,872,363.73

10,578,726.65

11,216,615.50

12,073,610.96

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

3,528,652.90
1,039,118.71

3,904,864.50
1,004,348.57

3,701,811.55
1,358,922.09

3,798,001.00
1,186,536.22

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

582,937.40

688,268.00

1,370,034.01

460,556.20

หมวดภาษีจดั สรร

118,141,944.94

143,361,737.00

144,577,882.41

146,980,705.55

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

26,901,989.00

30,224,784.00

33,344,537.00

33,169,810.00

เงินอุดหนุน - ระบุวัตถุประสงค์
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น

20,498,090.35
179,565,090.35

30,134,985.00
219,897,713.99

195,569,802.56

197,669,219.93
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รายจ่าย
รายการ

ปี 2555
รายจ่ายจริง

ปี 2556
รายจ่ายจริง

ปี 2557
รายจ่ายจริง

ปี 2558
รายจ่ายจริง

รายจ่าย
งบกลาง

15,615,693.43

16,497,786.18

16,783,620.05

18,535,160.84

เงินเดือนและค่าจ้างประจา
ค่าจ้างชั่วคราว

16,758,879.38
22,044,863.61

16,842,369.69
23,238,810.71

21,809,294.48
28,467,701.97

24,280,738.84
33,144,714.90

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค

36,229,248.46
1,011,212.62

38,598,518.04
1,538,991.00

43,034,741.82
1,724,729.53

41,801,408.19
1,905,465.37

เงินอุดหนุนทั่วไป
หมวดรายจ่ายอื่นๆ
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,296,900.00
45,530,002.17

2,767,642.87
68,135,140.41

4,095,000.00
63,500,983.79

3,612,000
2,902,383.80
63,015,115.80

139,486,799.67

167,619,258.90

179,416,071.64

189,196,987.74

รวมเงินรายจ่ายทั้งสิ้น

ที่มา : งบแสดงฐานะการเงินและรายงานการเงิน กองคลัง เทศบาลตาบลบ้านเป็ด

แผนภูมิแสดงรายรับ –รายจ่าย ของเทศบาลตาบลบ้านเป็ด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2558
250,000,000
200,000,000
150,000,000
รายรับ

100,000,000

รายจ่าย

50,000,000
0
ปี 2555
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6) การบริหารจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตาบลบ้านเป็ด
ที่ตั้งสถานที่กาจัดขยะ

ศูนย์กาจัดขยะบ้านคาบอน ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ประเภทการกาจัดขยะ

เทกองเพื่อรอส่งกาจัดในโรงงานผลิตไฟฟูา (เทศบาลนครขอนแก่น)

จานวนรถเก็บขนขยะ (คัน)

22 คัน

จานวนพนักงานเก็บขยะ (คน)
ปริมาณขยะที่จัดเก็บ (ตัน/วัน)

88 คน
31 ตัน/ วัน

ปริมาณขยะที่กาจัด (ตัน/วัน)

31 ตัน/วัน

พื้นทีจ่ ัดเก็บขยะ

-

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สานักการช่าง ส่วนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น

ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ เดือนเมษายน 2559

7) เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ
เทศบาลตาบลบ้านเป็ด นาเครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อดาเนินการตามพันธกิจหรือภารกิจที่ต้องดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาการพัฒนาท้องถิ่นในการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น ดังนี้
ครุภัณฑ์สานักงาน
1. เครื่องถ่ายเอกสาร
2. ตู้เก็บเอกสารต่างๆ
3. ตู้นิรภัย
4. โทรศัพท์
5. เครื่องโทรสาร

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

3
83
2
45
2

เครื่อง
ตู้
ตู้
เครื่อง
เครื่อง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
1. รถยนต์บรรทุกดีเซล (2 ประตู)
2. รถยนต์ดีเซล (4 ประตู)
3. รถยนต์ดีเซลคิงแคป
4. รถยนต์ 7 ที่นั่ง ที่นั่งเครื่องเบนซิน 2,700 ซีซี
5. รถตู้โดยสาร
6. รถบรรทุกน้า
7. รถบรรทุกน้าดับเพลิง
8. รถทุกขยะมูลฝอย (ขนาด6 ตัน แบบอัดท้าย)

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

2
6
4
1
1
3
1
14

คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
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9. รถบรรทุกขยะมูลฝอย ( ขนาด 1 ตัน )
10. รถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบยกภาชนะ
11.รถบรรทุกกระบะเหล็ก
12. รถจักรยานยนต์

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

3
1
1
13

คัน
คัน
คัน
คัน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. เครื่องคอมพิวเตอร์
2. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
3. เครื่องปริ้นเตอร์แบบเลเซอร์
4. เครื่องปริ้นเตอร์แบบอิงเจต

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

99
16
21
4

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน 1

3
2
1
1

อัน
ตัว
ตัว
ตัว

ครุภัณฑ์สารวจ
1. ไม้สต๊าฟ
2. กล้องระดับ
3. กล้องสารวจ
4. กล้องวัดมุม
5. GPS

ตัว

ที่มา : ทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตาบลบ้านเป็ด เดือนเมษายน 2559

8. จุดเด่นของพื้นที่ (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตาบล)
1. มีบึงขนาดใหญ่และหาดทรายเทียม บริเวณบึงหนองโคตรเป็นแหล่งท่องเที่ยว
2. มีระบบบริการโทรศัพท์ , ไฟฟูาทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
3. การคมนาคมมีถนนหลายสายตัดผ่านในเขตเทศบาลตาบลบ้านเป็ดและมีสนามบินตั้งอยู่ในเขต
เทศบาลตาบลบ้านเป็ด
4. เป็นศูนย์การด้านการศึกษา
5. การติดต่อประสานงานกับส่วนราชการทั้งอาเภอและจังหวัดมีความสะดวกรวดเร็ว
6. ประชากรส่วนใหญ่มีการศึกษามีฐานะปานกลางสามารถส่งลูกหลานในระดับสูงได้
7. มีสถานบริการน้ามันร้านค้าโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กและขนาดกลาง
8. พื้นที่บางส่วนติดเขตเทศบาลนครขอนแก่น
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2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)ของเทศบาลตาบลบ้านเป็ด
จากการกาหนดนโยบายเร่งด่วน นโยบายที่สาคัญรวมถึงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล นโยบายผู้บริหารเทศบาล
ตาบลบ้านเป็ดในการพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านเป็ด ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านการ
สาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี และด้านการบริหาร การเมือง การ
ปกครอง ซึ่งทุกด้านล้วนมีความสาคัญที่จะต้องพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองไปพร้อมกัน แต่สาหรับเทศบาลตาบลบ้านเป็ด
ด้วยพื้นที่ 45 ตารางกิโลเมตร ด้วยงบประมาณที่จากัดที่ต้องกระจายไปทุกด้าน ทาให้ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งต้อง
เร่งให้มีการขยายเขตประปา เพื่อการอุปโภคและบริโภค ขยายเขตไฟฟูา ให้ทั่วถึงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน ยังไม่ทั่วถึง การปรับปรุงและขยายถนนสายหลัก เพื่อเชื่อมโยงด้านการค้าการลงทุน และ
การท่องเที่ยว และอันจะแสดงถึงความพัฒนาและความเจริญเติบโตของเทศบาล ตลอดจนความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวข้อง ในทุกด้าน จึงกาหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลตาบล
บ้านเป็ด คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย
…………………………………………………………………………………..
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บทที่ 3
แผนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่สาคัญของชาติ
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านเป็ด
3.1 กรอบแนวคิดในการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านเป็ด
ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านเป็ด พ.ศ.2560-2563 นอกจากการคานึง ถึงอานาจ
หน้าที่ในการบริหารราชการตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว ยังได้คานึงถึงความสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาประเทศ
ในทุกระดับ และการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาของเทศบาลในปัจจุบัน ที่มีผลต่อการพัฒนา
เทศบาลตาบลบ้านเป็ด สรุปได้ดังนี้
3.1.1 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
3.1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และนโยบายรัฐบาล
3.1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
3.1.5 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น (พ.ศ.25592561)
3.1.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น
3.1.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาเภอเมืองขอนแก่น
3.1.8 การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในการกาหนดแนวทางการพัฒนา
3.1.9 นโยบายผู้บริหารเทศบาลตาบลบ้านเป็ด
3.1.1 ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดารัสชี้แนะแนวทางการ
ดาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจและเมื่อภายหลัง
ได้ทรงเน้นย้าแนวทางการแก้ไข เพื่อให้รอดพ้นวิกฤตและสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิ
วัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ
นิยามของความพอเพียง
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณา
จากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้นๆอย่างรอบคอบ
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผล กระทบ และความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล
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แนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
สร้างและพัฒนาเครือข่ายในการขับเคลื่อน โดยการเชื่อมโยงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ดาเนินการเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างแกนนาเครือข่ายขับเคลื่อน ในการสานต่อองค์ความรู้และรวมพลังในการดาเนินกิจกรรมให้ไป
ในทิศทางเดียวกัน
จัดทาหรือถอดบทเรียนเศรษฐกิจพอเพียง จากกิจกรรมตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม (Show Cases/Best
Practices) ในสาขาต่างๆ อาทิ เกษตร อุตสาหกรรม บริการ ระดับบุคคล ครอบครัวชุมชนธุรกิจขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ทั้ง
ที่ประสบความสาเร็จและล้มเหลว โดยชี้ให้เห็นถึงปัจจัยที่ทาให้เกิดความพอเพียง หรือ ไม่พอเพียง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การสื่อความหมายเศรษฐกิจพอเพียงในสังคม
พัฒนาแนวคิดให้ชัดเจน โดยสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่มีหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญานา
ทาง
สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน โดยสร้างและเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการไตร่ตรองและเรียนรู้จากการปฏิบัติ เพื่อตระหนักถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการนา
หลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิต ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ร่วมกัน
สร้างสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่มีพลัง จากการประมวลความรู้และบทเรียนต่างๆเพื่อระชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเกิดความสนใจ โดยเน้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแก่
กลุ่มเป้าหมาย
ขยายผลไปยังภาคส่วนต่างๆ ในหลากหลายมิติ ให้เกิดกระแสพลังเครือข่ายที่แรงมากพอที่จะทาให้กระแส
เศรษฐกิจพอเพียงขยายออกไปเรื่อย ๆ ในวงกว้างอย่างเป็นธรรมชาติ
ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการดาเนินชีวิต โดยประชาชนในแต่ละภาคส่วนน้อมรับเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นปรัชญาในการดาเนินชีวิต
3.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
จากสถานการณ์ของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ประเทศกาลังประสบอยู่ทาให้การกาหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการ
วางแผนที่น้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่ างมีส่วนร่วม
การพัฒนาที่ยึดหลักความสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความสาคัญกับการกาหนดทิศ
ทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีการกระจาย
รายได้และการพัฒนาอย่างเท่าเทียม มีระบบนิเวศน์ที่ดี สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ประเทศไทยจะยังคงประสบ
สภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากภายในและภายนอกประเทศ เช่น
กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมสูงวัย การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง
ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยใน
ปัจจุบันที่ยังประสบปัญหาในหลายๆด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา
ความเหลื่อมล้าทางสังคม เป็นต้น ทาให้การพัฒนาในช่วงการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 จึงจาเป็นต้อง
ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สาคัญ ดังนี้
1) การน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม
3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ
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4) การพัฒนาสู่ความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
3.1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และนโยบายรัฐบาล
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

วิสัยทัศน์
“ประเทศชาติมั่นคง สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลก ตลอดจนประชาชนมีความมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน”
เจตนารมณ์
1. เพื่อยุติความขัดแย้งของคนในชาติ
2. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฟื้นฟูความเชื่อมั่นภายใต้ระบบบริหารนิติบัญญัติและตุลาการเป็นการใช้ พระ
ราชอ านาจของพระมหากษั ต ริ ย์ ผ่ า นกระบวนการดั ง กล่ า วซึ่ ง เดิ ม รั ฐ บาลปกติ ไ ด้ ใ ช้ อ านาจนั้ น โดยมี ส ถาบั น
พระมหากษัตริย์อยู่เหนือความขัดแย้งทั้งปวง
3 . สร้างเสถียรภาพในทุกมิติทั้งด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเพื่อเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไทยไปสู่ ก ารปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข อย่ า งสมบู ร ณ์
และยั่งยืน
4. ยกระดับการศึกษาสร้างมาตรฐานของการดารงชีวิตของประชาชนในสังคมไทยตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพีย งภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างยั่งยืน
ตลอดไป
พันธกิจ
1. การสร้างความเป็นธรรมในสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
สร้างสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มี
โอกาสเข้าถึงทรัพยากรของชาติและการบริการขั้นพื้นฐานของรัฐอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้เป็นสังคมที่มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างโอกาสให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
มี
ทักษะและการดารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถ
ปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
3. ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยพัฒนาฐานการผลิตและบริการให้
เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญา สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรความมั่นคง
ด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยง
ในทุกมิติกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
4. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้ง
สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ
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5. ปรั บ ปรุ งการบริ ห ารจั ดการของรั ฐ ให้ เกิ ดความโปร่ งใส ด้ ว ยการปูอ งกัน และปราบปรามการทุ จริ ต
คอร์รัปชั่นอย่างจริงจังและยั่งยืน
เป้าหมายหลัก
1. คนและสั ง คมไทยมี ค วามอยู่ เ ย็ น เป็ น สุ ข และความสงบสุ ข เพิ่ ม ขึ้ น ความเหลื่ อ มล้ าในสั ง คมลดลง
ดัชนีมวลรวมความสุขของคนไทยเพิ่มมากขึ้น และความพึงพอใจในบริการขั้นพื้นฐานของรัฐเพิ่มมากขึ้น
2. คนไทยมี ก ารเรี ย นรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี สุ ข ภาวะดี ขึ้ น มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมเพิ่ ม มากขึ้ น และสถาบั น
ทางครอบครัวและทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น
3. เศรษฐกิจ เติบ โตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ ความส าคัญกับการเพิ่มการผลิ ต
ภาพรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของป ระเทศและ
สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง
4. คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มอยู่ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐาน เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก
ในปริมาณที่ลดลง รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ปุาไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
5. ความโปร่งใสของประเทศไทยให้มีอันดับที่สูงขึ้น โดยดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นอยู่ในลาดับ ที่ดีขึ้น
2) นโยบายรัฐบาล
1. การปกปูองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2. การรักษาความมั่นคงของประเทศ
3. การลดความเหลื่อมล้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงการบริการของรัฐ
4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7. การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรรม
9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน
10. การส่งเสริ มการบริ ห ารราชการแผ่ นดินที่มีธ รรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11. ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ค่านิยมหลักของคนไทย
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
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2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความซื่อสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้ จั ก ด ารงตนอยู่ โ ดยใช้ ห ลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามพระราชด ารั ส ของ พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาหน่ายและพร้อมที่ จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝุายต่า หรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อ
บาปตามหลักของศาสนา
12. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
3.1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
(กลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด-ขอนแก่น-มหาสารคาม-กาฬสินธุ์)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้กาหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ.

2557- 2560 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด ภายใต้ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ
บริ บ ทของการพัฒ นาที่ผ่ านมาและในอนาคต รวมทั้งสภาพของปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยมี
ยุทธศาสตร์ของการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ฐานการผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก (ข้าว อ้อย มันสาปะหลัง ยางพารา) ที่มีคุณภาพและฐาน
อุตสาหกรรม การค้า การบริการ การท่องเที่ยว และการลงทุนสู่สากล”
เป้าประสงค์ (เชิงวิสัยทัศน์)
เพื่อก้าวไปสู่วิสัยทัศน์และการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่พึงปรารถนาในระยะยาว 4 ปี จึงได้กาหนด
เปูาหมายหลักในการพัฒนากลุ่มจังหวัดไว้ ดังนี้
1) เพิ่มคุณภาพผลผลิตพืชเศรษฐกิจหลักให้ได้มาตรฐาน
2) เพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุน การแปรรูปพืชเศรษฐกิจ
3) พัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
4) เตรียมความพร้อมกลุ่มจังหวัดในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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ตัวชี้วัด
1) ร้อยละผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ที่เพิ่มขึ้น
2) ร้อยละของจานวนแปลงที่ได้รับการรับรอง GAP
3) ร้อยละรายได้ของการค้า การลงทุน และการแปรรูปพืชเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น
4) ร้อยละรายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดที่เพิ่มขึ้น
5) ร้อยละของประชาชนในกลุ่มจังหวัดที่มีความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด
และกลยุทธ์การพัฒนาเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของการพัฒนารายได้ ประเด็นยุทธศาสตร์ รวม 4 ประเด็นยุทธศาสตร์
ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการผลิต การค้า การแปรรูปพืชเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง
1) เป้าประสงค์
1.1) เพิ่มคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพที่ดี
1.2) พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปและเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
สินค้าเกษตร
2) ตัวชี้วัด
2.1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจานวนแปลงที่ได้รับใบรับรอง GAP
2.2) ร้อยละผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ที่เพิ่มขึ้น
2.3) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
3) กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วยกลยุทธ์ 3 กลยุทธ์ ดังนี้
3.1) เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต
3.2) พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าพืชเศรษฐกิจหลัก
3.3) พัฒนาการค้า การลงทุนและแปรรูปพืชเศรษฐกิจหลัก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการค้า การลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1) เป้าประสงค์
1.1) เพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนและรายได้กลุ่มจังหวัด
1.2) มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุน
1.3) เพิ่มคุณภาพฝีมือแรงงาน
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2) ตัวชี้วัด
2.1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าของกลุ่มจังหวัด
2.2) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการลงทุนในกลุ่มจังหวัด
2.3) ร้อยละความสาเร็จในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมกลุ่มจังหวัด
2.4) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแรงงานที่ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ
3) กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา
3.1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุน
3.2) พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานและเพิ่มทักษะแก่ผู้ประกอบการเพื่อรองรับการเจริญ ด้านอุตสาหกรรม
3.3) ส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมสาหรับอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร
3.4) จัดหาช่องทางการตลาดและสร้างเครือข่ายทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
1) เป้าประสงค์
1.1) รายได้จากการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องเพิ่มขึ้น
1.2) เชื่อมโยงการบริหารจัดการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบ
2) ตัวชี้วัด
2.1) ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยว
2.2) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว
2.3) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
3) กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา
3.1) พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
3.2) พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
3.3) ส่งเสริมกิจกรรมและช่องทางการตลาดด้านการท่องเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเตรียมความพร้อมกลุ่มจังหวัดเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1) เป้าประสงค์
1.1) บุคลากรกลุ่มจังหวัดได้รับการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
1.2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานกลุ่มจังหวัดเพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC
2) ตัวชี้วัด
2.1) จานวนคนที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2.2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
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3) กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา
3.1) พัฒนาบุคลากรกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3.2) พัฒนาปัจจัยการบริหารงานกลุ่มจังหวัด
3.3) พัฒนาระบบการบริหารการวางแผน
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ระยะ 4 ปี
(พ.ศ. 2557-2560)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (มัน อ้อย ข้าว ยางพารา)
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตการค้า การแปรรูป
พืชเศรษฐกิจให้มีความ
เข้มแข็ง

เพิ่มประสิทธิภาพ/
มาตรฐานการผลิต
พัฒนาและสร้างมูลค่า
เพิ่มสินค้าพืชเศรษฐกิจ
หลัก
พัฒนาการค้า
การลงทุน
พืชเศรษฐกิจหลัก

วิสัยทัศน์
ฐานการผลิตพืช
เศรษฐกิจหลัก
(ข้าว อ้อย
มันสาปะหลัง
ยางพารา)
ที่มีคุณภาพและฐาน
อุตสาหกรรมการค้า
การบริการ
การท่องเที่ยวและ
การลงทุนสู่สากล

เป้าประสงค์
1) เพิ่มคุณภาพ
การผลิตพืช
เศรษฐกิจหลัก
2) เพิ่มมูลค่า
การค้า การลงทุน
การแปรรูป
พืชเศรษฐกิจ
3)พัฒนาการ
ท่องเที่ยว
4) เตรียมความ
พร้อมสู่AEC

KPI (ตัวชี้วัด)
1)ร้อยละผลผลิต
ต่อไร่
2)ร้อยละของ
จานวนแปลงที่
ได้รบั การรับรอง
GAP
3)ร้อยละรายได้
จากการค้า การ
ลงทุนและการ
แปรรูป
4) ร้อยละรายได้
จากการ
ท่องเที่ยว
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ยุทธศาสตร์ที่ 2
การส่งเสริมการค้า
การลงทุนและพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน
พัฒนาคุณภาพฝีมือ
แรงงาน/ผู้ประกอบการ

โครงการปรับปรุงดินเพื่อการเกษตร
โครงการส่งเสริมด้วยระบบที่ดีและเหมาะสม (GAP)
โครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร
โครงการส่งเสริมการแปรรูปเกษตรคุณภาพ
โครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายผู้ประกอบการค้าพืช
เศรษฐกิ
จ ฒนาศักยภาพเกษตรกรและเครือข้าวศูนย์ข้าวชุมชน
โครงการพั
โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม
โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสีเขียว
โครงการจัดศูนย์กระจายสินค้า
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความในการแข่งขัน

ส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรม

โครงการนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์

ส่งเสริมการค้าการลงทุน

โครงการเชื่อมโยงตลาดสินค้า
ภายในประเทศ
โครงการ Road show ข้าวหอมมะลิสู่
ภูมิภาค

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเพิ่มศักยภาพ
การท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การเตรียมความพร้อม
กลุ่มจังหวัดเพื่อเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน

พัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยว

โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการการท่องเที่ยว

พัฒนาเครือข่าย
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการของเครือข่ายประกอบการท่องเที่ยว

ส่งเสริมกิจกรรม/
ช่องทางตลาดท่องเที่ยว

โครงการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ OTOP

พัฒนาบุคลากร
กลุ่มจังหวัดเพื่อรองรับ AEC

โครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับ AEC
โครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรเพื่อรองรับ AEC (Smart Farmer)

พัฒนาปัจจัยบริหารงาน
กลุ่มจังหวัด
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

พัฒนาระบบการบริหาร
การวางแผน
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3.1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น (พ.ศ.2559 -2561)
วิสัยทัศน์
“ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเศรษฐกิจแห่งอาเซียน”
พันธกิจ
1) เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน
2) พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม
3) จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4) สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และ
การท่องเที่ยว
5) พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ และเครือข่ายการปูองกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน
6) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์มีความสมดุล อย่าง ยั่งยืน
7) สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว
ของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการ แข่งขัน
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ 33 แนวทาง การพัฒนา
ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ประกอบด้วย 4 แนวทางการพัฒนา ดังนี้
1.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชุมชนเมือง และชนบท อย่างทั่วถึง และเป็นระบบ
1.2 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น ให้มี
ประสิาบลบ้
ทธิภาาพได้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2560-2563
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1.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ในเขตเมืองและชุมชน แบบมี
ส่วนร่วม
1.4 ส่งเสริม สนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพคิดและอบายมุขอย่างเป็นระบบ ครบ
วงจร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย 3 แนวทางการพัฒนา ดังนี้
2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง
2.2 พัฒนาระบบการให้บริการขนส่งมวลชนให้ได้มาตรฐาน สะดวก สะอาดและปลอดภัย
2.3 พัฒนาจังหวัดเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างสมดุล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง ประกอบด้วย 4 แนว ทางการพัฒนา
ดังนี้
3.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาพื้นฐาน และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบ อย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ
3.2 พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและการกีฬาเพื่อออกกาลังกาย
3.3 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพที่เหมาะสมตรมศักยภาพของ ประชาชน
3.4 ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 6 แนวทาง ดังนี้
4.1 บริหารจัดการ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการและ ยั่งยืน
4.2 อนุรักษ์ฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ปุา ปุาชุมชน และปุาต้นน้าลาธารให้เกิดความอุดม สมบูรณ์
4.3 พัฒ นาฟื้นฟูแหล่ ง น้า แหล่ง น้าใต้ดินและการบริห ารจัดการน้าอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ โดยประชาชนมีส่วนร่วม
4.4 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
4.5 สร้างสังคมและพลเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4.6 ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน ประกอบด้วย 2 แนวทางการพัฒนา ดังนี้
5.1 พัฒนาส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ ประกอบด้วยแนวทางพัฒนา 2 แนวทาง ดังนี้
6.1 พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้มคี ุณภาพ และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม
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6.2 พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มคี ุณภาพ และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขั น
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง ดังนี้
7.1 เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็ก และเยาวชน
7.2 อนุรักษ์สืบสาน ทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิ ปัญญา
ท้องถิน่
7.3 พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้
7.4 พัฒนาส่งเสริม การพาณิชย์ การลงทุนและการท่องเที่ยว
7.5 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการนาหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ในการ
ประกอบอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วยแนวทางการ
พัฒนา 4 แนวทางดังนี้
8.1 ส่งเสริมการกระจายอานาจให้แก่ภาคประชาชน
8.2 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการ ปฏิบัติงาน
และบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง
8.3 พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้เพิ่มขึ้นและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
8.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของภาคประชาชน
3.1.6 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 4 ปี พ.ศ.2557-2560 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2560)
วิสัยทัศน์
“ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่ม
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง”
พันธกิจ
1) เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง คนในชุมชนมีชีวิตอยู่ด้วยความผาสุก
2) พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
3) พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ประเด็นยุทธศาสตร์
1) การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
2) การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
3) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4) การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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5) การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
6) การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / แผนงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคเกษตร ภาคบริการ และการ
ท่องเที่ยว
แผนงาน
1 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตร
2 แผนงานเพิ่มศักยภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าด้านปศุสัตว์
3 แผนงานเพิ่มศักยภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าด้านประมง
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของ OTOP และ SMEs
แผนงาน
1 แผนงานเสริมสร้างศักยภาพของ OTOP และ SMEs
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และอุตสาหกรรมสีเขียว
แผนงาน
1 แผนงานส่งเสริมธุรกิจ และอุตสาหกรรมสีเขียว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข
แผนงาน
1 แผนงานพัฒนาคุณภาพการบริการ
2 แผนงานส่งเสริมคุณภาพ เฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรค
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการศึกษาพื้นฐานและขยายโอกาส
แผนงาน
1 แผนงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
2 แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
แผนงาน
1 แผนงานสร้างสังคมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
2 แผนงานสร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข
3 แผนงานพัฒนาอาชีพและรายได้ของประชาชน
กลยุทธ์ที่ 4 อนุรักษ์ สร้างสรรค์ สืบสานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
แผนงาน
1 แผนงานอนุรักษ์ สืบสานและพัฒนาองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
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2 แผนงานสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มจากมรดกทางวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1 อนุรักษ์ ฟื้นฟูรักษาทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุาอย่างมีส่วนร่วมและมีการใช้ประโยชน์
จากปุาอย่างยั่งยืน
แผนงาน
1. แผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา
กลยุทธ์ที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดินแบบมีส่วนร่วม
แผนงาน
1. แผนงานปรับปรุงและบารุงดินแบบมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ที่ 3 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และรักษาทรัพยากรน้าโดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
แผนงาน
1. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้าต้นทุน และเพิ่มพื้นที่ชุ่มน้า
2. แผนงานอนุรักษ์ รักษา และฟื้นฟูแหล่งน้าให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างสังคม และเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนงาน
1. แผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความปรองดอง สมานฉันท์และส่งเสริมประชาธิปไตย
แผนงาน
1. แผนงาน ส่งเสริมประชาธิปไตยและดารงรักษาสถาบันหลักของชาติ
2. แผนงานบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนด้านระบบงานยุติธรรม
กลยุทธ์ที่ 2 รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน
แผนงาน
1. แผนงานปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม
2. แผนงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและความพร้อมเผชิญปัญหาความมั่นคง
3. แผนงาน เสริมสร้างพลังมวลชนและแก้ปัญหาโดยสันติวิธี
กลยุทธ์ที่ 3 ปูองกันปราบปรามและบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
แผนงาน
1. แผนงานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
กลยุทธ์ที่ 4 ปูองกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน
แผนงาน
1. แผนงานปรับปรุงเส้นทางหลวงแผ่นดินสายรอง
2. แผนงานขับขี่ปลอดภัย
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3. แผนงานลดอุบัติภัยช่วงเทศกาลสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 5พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการจากภัยธรรมชาติ
แผนงาน
1. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการเตือนภัย และเฝูาระวัง
2. แผนงานการปูองกันและบรรเทาปัญหาน้าท่วมและภัยแล้ง
3. แผนงานด้านการฟื้นฟูบูรณะและเยียวยาเมื่อเกิดภัยพิบัติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงและอาเซียน
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพโครงข่ายการคมนาคมขนส่งในการเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง และอาเซียน
แผนงาน
1. แผนงานขยายโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง
2. แผนงานพัฒนาการขนส่งและโลจิสติกส์
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงและนานาชาติ
แผนงาน
1. แผนงานเพิ่มศักยภาพด้านการบริการให้มีคุณภาพมาตรฐาน
2. แผนงานส่งเสริมการประชุมสัมมนาและการท่องเที่ยว
3. แผนงานส่งเสริมการค้าและการลงทุน
4. แผนงานส่งเสริมความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการบริหารการจัดการแบบมีส่วนร่วม
แผนงาน
1. แผนงานพัฒนาการบริหารงานจังหวัดแบบบูณาการ
2. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทาแผน การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตามและประเมินผล
3. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและอานวยความเป็นธรรม
กลยุทธ์ที่ 2พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนงาน
1. แผนงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
แผนงาน
แผนพั
เทศบาลตาบลบ้1.านเป็
ด ฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
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3.1.7 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอาเภอเมืองขอนแก่น 4 ปี (พ.ศ.2558-2561)
วิสัยทัศน์อาเภอเมืองขอนแก่น
“เป็นเมืองสันติสุข ศูนย์รวมการพัฒนา การค้าและบริการ บนพื้นฐานความพอเพียง”
พันธกิจ
1. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
2. พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
4. ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเรียนรู้และการท่องเที่ยว
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบริหารบ้านเมืองที่ดี
6. อานวยความเป็นธรรมให้เป็นที่พึ่งของประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและยั่งยืน
2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน
4. การเสริมสร้างความมั่นคงและการอานวยความเป็นธรรมให้กับประชาชน
5. การพัฒนาระบบการบริหารที่ดี
3.1.8 การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในการกาหนดแนวทางการพัฒนา
ผังเมืองรวมเป็นการกาหนดแนวทางการพัฒนาเมืองหรือชุมชนให้มีระเบียบ โดยวางผังคมนาคมและ
ขนส่งให้สัมพันธ์กับการใช้ที่ดินในอนาคต และการใช้ประโยชน์ในที่ดินของประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถอาศัย
และทางานในสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุด และเพื่อให้การใช้ทรัพยากรต่างๆอันมีอยู่อย่างจากัดเกิดประโยชน์สูงสุด
ผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น (ปรับปรุงครั้งที่ 2) ประกาศบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2542 ถึงวันที่
19 ธันวาคม 2547 ต่ออายุบังคับใช้ 2 ครั้ง หมดอายุเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549 และกรมโยธ าธิการและผัง
เมือง ได้ดาเนินการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น (ปรับปรุงครั้งที่ 3) แล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างนาผัง
ร่างฯเสนอต่อที่ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น และได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (เพิ่มเติม) จาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังฯและภาคส่วนต่างๆ ในระหว่างนี้ เทศบาลตาบลบ้านเป็ด ซึ่งอยู่ในเขตผังเมือง
รวมเมืองขอนแก่น อยู่ระหว่างดาเนินการออกเทศบัญญัติท้องถิ่น เพื่อใช้แทนกฏกระทรวงผังเมืองรวมที่หมดอายุ
3.1.9 นโยบายผู้บริหารเทศบาลตาบลบ้านเป็ด
นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลบ้านเป็ด เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม
2559 มีนโยบายในการบริหารงานเทศบาลตาบลบ้านเป็ด
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นโยบายที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1) ขยายเขตระบบประปา เพื่อการอุปโภคและบริโภค
1.2) ขยายเขตไฟฟูาให้ทั่วถึง พร้อมทั้งติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ
1.3) ปรับปรุงและขยายถนนสายหลัก
1.4) ก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขตเทศบาล
1.5) ก่อสร้างและปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในเขตเทศบาล
1.6) ก่อสร้างปรับปรุงร่องระบายน้า ภายในเขตเทศบาล
นโยบายที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและสังคม
2.1) จัดตั้งศูนย์จาหน่วยผลิตภัณฑ์ชุมชน
2.2) ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้เข้มแข็งและมีรายได้
2.3) ส่งเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน
2.4) สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์
2.5) บริการตรวจและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป
2.6) จัดกาลังเจ้าหน้าที่ อปพร. ออกตรวจดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของของประชาชน
นโยบายที่ 3 ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.1) ส่งเสริมการออกกาลังกาย
3.2) ปูองกันโรคระบาดและโรคติดต่อ
3.3) ปรับปรุงตลาดสดให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
3.4) จัดเก็บขยะมูลฝอยให้ทันกับความต้องการของประชาชน
3.5) จัดสร้างระบบระบายน้าเสีย
3.6) ปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งท่องเที่ยวให้สวยงาม
นโยบายที่ 4 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี
4.1) ก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน
4.2) ก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬาชุมชน
4.3) ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา
4.4) ส่งเสริมและอนุรักษ์งานประเพณีท้องถิ่น
4.5) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
4.6) สนับสนุนโรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาล
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นโยบายที่ 5 ด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง
5.1) เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
5.2) รักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5.3) ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5.4) ยึดหลักการบริหารงานและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
5.5) จัดให้มีศูนย์ให้คาปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน
3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเทศบาลตาบลบ้านเป็ด การจัดทา แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) ได้รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหา ความต้องการและแนว
ทางแก้ไขปัญหาจากประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้านผ่านกระบวนการจัดทาประชาคมหมู่บ้าน และแผนชุมชน ซึ่งถือว่า
เป็นการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญที่สะท้อนมุมมองการพัฒนาจากตัวแทนของชุมชนต่างๆ ที่มีส่วนได้เสียและเข้า
มามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติการและดาเนินโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตาบลบ้านเป็ด จึงได้สรุปสาระสาคัญของสภาพปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
3.2.1 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านเป็ด
ปัญหาของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านเป็ดที่ประสบอยู่ สามารถจาแนกได้ดงั นี้
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ถนนในเขตเทศบาลที่มีอยู่เดิม บางสายมีสภาพชารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ทาให้การสัญจรไปมา
ลาบาก และถนนต่างระดับทาให้เกิดน้าท่วมเมื่อฝนตกหนัก
2. ไม่มีท่อระบายน้า ท่อระบายน้า/รางระบายน้าบางจุดชารุดไม่ได้มาตรฐานและเกิดการอุดตันทาให้
เกิดน้าท่วมขังเมื่อฝนตกหนัก
3. สัญญาณไฟจราจร ไฟกระพริบไม่เพียงพอ ทาให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
4. ไม่มีน้าประปา ไฟฟูา การขยายเขตไม่ทั่วถึง
ด้านการศึกษา
1. มีเด็กเร่ร่อนและเด็กด้อยโอกาสขาดโอกาสทางการศึกษา
2. เด็กและเยาวชนยังขาดความตื่นตัวในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. การเจริญเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชาชนที่อาศัยอย่างหนาแน่นทาให้
ปริมาณขยะและน้าเน่าเสียเพิ่มขึ้น
2. ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะประโยชน์
3. ประชาชนขาดจิตสานึกในการใช้พลังงานอย่างประหยัด
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ด้านสังคม
1. ประชาชนขาดความรู้ในการปูองกันโรค
2. การแพร่ระบาดของยาเสพติดเข้าไปสู่ชุมชนและกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา
3. สถานบันเทิงมีจานวนเพิ่มมากขึ้นและส่งเสียงรบกวนประชาชนในเวลากลางคืน
4. สุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชนยังขาดการคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลและการให้บริการ
สาธารณสุขขั้นพื้นฐานอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
5. ปัจจุบันจานวนผู้สูงอายุมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นนอกจากจะมีปัญหาด้านสุขภาพจากความชราแล้วยังมี
ปัญหาจากความเหงาและขาดการเอาใจใส่จากลูกหลาน
6. ปัญหาสังคมก้มหน้า (social ignore) (คือการทากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ณ ช่วงเวลาใด
เวลาหนึ่ง แต่ไม่คุยกันในกิจกรรมที่ทาร่วมกันตรงหน้า แต่กลับไปสนใจแต่ Social Network ที่อยู่ในสมาร์ท
โฟนหรือแท็บเล็ตของตนเองมากกว่า คุยกันในกลุ่มสนทนาบ้างเป็นบางครั้ง) ทาให้การสื่อสารแบบเผชิญหน้า
ลดน้อยลง ไม่สนใจสิ่งรอบข้าง หรือขาดความระมัดระวัง อาจทาให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุหรือจราจรเพิ่มขึ้น ทา
ให้เด็กสูญเสียการใช้ชีวิตประจาวันที่ควรจะเป็น เช่น เรื่องสัมพันธภาพ การวางตัว ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นพัฒนาการที่สาคัญ
ของวัยรุ่น และการเล่นจนติดเป็นนิสัยนั้น จะทาให้เด็กมีพฤติกรรมที่แข็งกระด้าง
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
1. ปัญหาเงินเฟูอ ทาให้ค่าครองชีพสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการดารงชีวิตของ
ประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยหรือตกงาน
2. ประชาชนบางส่วนยังขาดทักษะในการประกอบอาชีพหรือขาดโอกาสเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ทาให้ขาดการขยายโอกาสของการลงทุน
3. การรวมกลุ่มอาชีพขาดการบริหารจัดการที่ดี
4. ขาดความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ
5. ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1. แนวโน้มการเกิดปัญหาการก่ออาชญากรรมและฉกชิงวิ่งราวเพิ่มขึ้นเนื่องจากอยู่ในภาวะ
เงินเฟูอเศรษฐกิจตกต่าและมีประชากรแฝงอาศัยอยู่เป็นจานวนมาก
2. ปัญหาการขาดวินัยจราจรและการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิด
อุบัติเหตุแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน
3. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในการปูองกันภัยต่ าง ๆ เช่น การเกิดอุทกภัย วาตภัย
ธรณีพิบัติภัย อัคคีภัย เป็นต้น
ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
1. ประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ขาดสานึกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
2. เยาวชนและประชาชนให้ความสนใจด้านศาสนาน้อยลง
3. ประชาชนบางส่วนยังขาดจิตสานึกและความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง
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ด้านบริหารจัดการ
1. ประชาชนยังไม่เข้าใจและให้ความร่วมมือค่อนข้างน้อยในการเลือกตั้งต่างๆ
2. ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการต่าง ๆ ค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่ที่
เข้าร่วมมักเป็นกลุ่มบุคคลเดิม ๆ ซึ่งมีตาแหน่งคณะกรรมการชุมชน หรือ เป็น อสม.ของชุมชนอยู่แล้ว
3.2.2 ผลการวิเคราะห์ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะเพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภาพใน
มิติพื้นที่

โยธาธิการและผังเมือง ได้ดาเนินการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น (ปรับปรุงครั้งที่ 3)
แล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างนาผังร่างฯเสนอต่อที่ประชุมคณะที่ ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น และได้จัดประชุม
รับฟังความคิดเห็น (เพิ่มเติม) จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังฯและภาคส่วนต่างๆ ในระหว่างนี้ เทศบาล
ตาบลบ้านเป็ด ซึ่งอยู่ในเขตผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น อยู่ระหว่างดาเนินการออก เทศบัญญัติท้องถิ่น เพื่อใช้
แทนกฏกระทรวงผังเมืองรวมที่หมดอายุ
การวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ของที่ดินและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
และบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตรวมทั้ง
ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ
3.2.3 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา
ในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เพื่อจัดทาแผนพัฒนายุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบล บ้ านเป็ด
อาศัยการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) เพื่อพิจารณาว่าการดาเนินงานของเทศบาล
ตาบลบ้านเป็ดและพื้นที่ภายในเขต ที่ผ่านมานั้นมีจุดแข็งและจุดอ่อนอะไรบ้าง และประเด็นใด ที่มีอิทธิพลต่อการ
ดาเนินงานของเทศบาลตาบลบ้านเป็ด โดยอาศัยหลักการ 4Ms ซึ่งประกอบด้วย
1. คน (Man) พิจารณาว่ามีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจานวนเพียงพอหรือไม่อย่างไร จะช่วย
ให้เกิดการคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
2. เงิน (Money) เป็นงบประมาณที่นามาใช้ในการดาเนินการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆใช้แล้วเกิดความ
คุ้มค่ากับที่ลงทุนไหม เพียงพอหรือไม่
3. สิ่งของ(Materials) วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้หรือสิ่งของที่นามาใช้ผลิตและบริการรวมถึง
อาคารสถานที่
4. การจัด การ (Management) ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ เช่น การบังคับบัญชา การกาหนด
ขอบข่ายงาน (Job Description) อานาจหน้าที่ ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน การกาหนดเวลาที่จะทางานให้
บรรลุเปูาหมาย
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง(Strength: S)
1.เทศบาลตาบลบ้านเป็ดมีการสั่งการตามสายงานการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน มีคาสั่งแบ่ง งานโครงสร้าง
องค์กร ครอบคลุมอานาจหน้าที่ตามภารกิจ และสามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตามภารกิจที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือถ่ายโอน
2. มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบูรณาการจัดทาแผน การทางานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่นๆ
3. ผู้บริหารท้องถิ่นกาหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบของกฎหมาย
4. มีงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐและจัดเก็บเอง โดยสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้
ตามอานาจหน้าที่ภายใต้กฏหมายกาหนด
5. บุคลากรของเทศบาลเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่
6. มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานในสานักงานเพียงพอและทันสมัย
7. มีบึงหนองโคตร ที่มีน้าตลอดทั้งปี
จุดอ่อน(Weakness: W)
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและจัดเก็บเองไม่เพียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่น
2. การดาเนินงาน กิจกรรม/โครงการต่างๆ การบูรณาการกับหน่วยงานอื่น มีความร่วมมือค่อนข้างน้อย
3. เทศบาลมีการประชาสัมพัน ธ์ข่าวสารไม่ทั่วถึง เนื่องจากมีประชากรมีจานวนมาก และมีพื้นที่ในความ
รับผิดชอบกว้างขวาง
4. ถนนบางแห่งยังไม่ได้มาตรฐานและเป็นหลุมเป็นบ่อ มีพื้นที่ราบลุ่ม ทาให้น้าท่วมขัง
5. ระบบระบายน้ายังไม่ทั่วถึง
6. การรวมกลุ่มของชุมชน ขาดความเข้มแข็ง ไม่มีการดาเนินกิจกรรมต่อเนื่อง
7. อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการพัฒนาตาบลมีไม่เพียงพอ เช่น รถขุด เครื่องสูบน้า เป็นต้น
8. บุคลากรบางส่วนยังขาดความพร้อมในการทางานและไม่ชานาญในงานที่ทาเท่าที่ควร
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อจัดทาแผนพัฒนายุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลบ้านเป็ด อาศัยการ
วิเคราะห์จุดโอกาส (Opportunity: O) และอุปสรรค (Threat: T) ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงาน โดยอาศัยหลักการ
พื้นฐานและกรอบความคิดในการวิเคราะห์สถานการณ์ที่มีอิทธิพลจากภายนอก โดยใช้หลัก “PEST Analysis” ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และทาความเข้าใจ “ภาพรวม” ของสภาพแวดล้อมในพื้นที่เชิงกลยุทธ์ โดย
“PEST” ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment: P) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์นโยบายและ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ของภาครั ฐ ที่น่ าจะมีผลทั้งในเชิงบวก (โอกาส) และเชิงลบ (ภัยคุกคาม) ต่อการดาเนินงาน การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment: E) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เศรษฐกิจทั้งในและ
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดาเนินงาน วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางด้านสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural
Environment: S) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์สภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งหมายรวมถึงโครงสร้างทางสังคมที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น งาน และการวิ เ คราะห์ ส ภาพการเปลี่ ย นแปลงด้ า นเทคโนโลยี (Technological
Environment: T) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์สภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่จะมีผลต่อการดาเนินของเทศบาล
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ตาบลบ้านเป็ด เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์สถานการณ์มาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงและ
หาประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนั้น
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกสถานการณ์ของเทศบาลตาบลบ้านเป็ดและเขตพื้นที่ โดยใช้หลักของ
“PEST Analysis” ซึ่ง เป็ น เครื่ องมือที่ เป็นประโยชน์ใ นการวิ เคราะห์ และทาความเข้าใจ “ภาพรวม” ของ
สภาพแวดล้อมในพื้นที่เชิงกลยุทธ์ เพื่อประเมินสถานการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
ได้ผลดังตารางต่อไปนี้
โอกาส(Opportunity: O)
1. มีการวางแผนการบริหารทรัพยากรธรรมชาติในเขตเทศบาล เช่น บึงหนองโคตรสามารถทาให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวได้ อาทิเช่น สนามออกกาลังกาย มีเครื่องออกกาลังกายมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของประชาชน
ทั้งในและนอกเขตเทศบาล สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล
2. มีการขยายตัวของหมู่บ้านจัดสรรขึ้นเป็นจานวนมาก ทาให้มีการกระจายรายได้ในเขตพื้นที่มากขึ้น
3. เทศบาลตาบลบ้านเป็ด มีพื้นที่ใกล้เคียงท้องถิ่นอื่นที่มีความพร้อมสูง ในด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่
ดีและทันสมัย ที่จะอานวยความสะดวก ให้บริการแก่ประชาชน เช่น การบูรณาการทางานร่วมกันเรื่องการจัดเก็บขยะ
และการระบายน้าเพื่อปูองกันน้าท่วม
4.เทศบาลมีพื้น ที่ใกล้ เคีย งสถาบั น การศึกษาที่มีชื่อเสี ยงหรือแหล่ งวิช าการ เช่น มหาวิทยาลั ยขอนแก่น
สามารถขอความร่วมมือในเชิงวิชาการได้
5. การคมนาคมสะดวก โดยมีสนามบินอยู่ภายในเขตเทศบาลตาบลบ้านเป็ด มีถนนหลายเส้นตัดผ่าน ทาให้
การติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการทั้งอาเภอและจังหวัดมีความสะดวกรวดเร็ว
6. ผู้นาชุมชนและผู้นาท้องถิ่น มีการตื่นตัวที่จะพัฒนาท้องถิ่น และมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
บุตรหลานของชาวตาบลบ้านเป็ด และมีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานบริการให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชนในพื้นที่
7. เป็นแหล่งพื้นที่ ที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทาให้ประชาชนในเขตพื้นที่มีงานทาเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิด
ผลดีแก่เทศบาล เพื่อจัดเก็บรายได้ที่มากขึ้น ซึ่งนามาเพื่อพัฒนาตาบลต่อไป
8. มีสถานที่จาหน่ายสินค้าของชุมชน เช่น ตลาดแลงบ้านคาไฮ
9. เป็นชุมชนเมือง จึงได้รับการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการค่อนข้างรวดเร็ว
10. ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ มีศาสนสถานในพื้นที่ จั ด
กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม
อุปสรรค(Threat: T)
1. ด้านสังคม โดยส่วนมากเป็นสังคมเมือง ต่างคนต่างอยู่ ชุมชนแออัด การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ลดน้อยลง ขาด
ความร่วมมือในการทากิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาตาบล
2. ประชากรแฝงเพิ่มขึ้น ทาให้เกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด
3. การบริหารจัดการ ในการเสนอแนวทางการพัฒนาของภาคประชาชน ยังขาดความร่วมมือและข้อมูลที่
แท้จริงในการพัฒนาตาบล
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4. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ ในระดับภูมิภาค ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น
5. การขยายตัวของเมืองและการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรภายในเขตเทศบาลตาบลบ้านเป็ดอย่างรวดเร็ว
ส่งผลให้ประชาชนมีระดับความต้องการในการบริการสาธารณะสูงขึ้น ทาให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง
6. การบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
7. ความนิยมการบริโภคตามวัฒนธรรมต่างชาติ ทาให้เสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง และสุขภาพอ่อนแอ
8. ปัญหาขยะในชุมชน ไม่มีสถานที่รองรับขยะ ขาดระบบกาจัดขยะที่ได้มาตรฐาน
9. ความไม่ชัดเจนของระเบียบกฎหมายและการตีความเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้ตรวจสอบ
10. การประสานงานระหว่างเทศบาลกับหน่วยกากับดูแลยังล่าช้า
11. ช่วงเปลี่ยนผ่านกฏหมายเดิมและกฏหมายใหม่
จากสถานการณ์ภาพรวมกล่าวได้ว่าเทศบาลตาบลบ้านเป็ดและเขตภายในพื้นที่เทศบาลฯอยู่ในสถานภาพที่
ต้องรักษาสถานภาพให้คงอยู่ โดยอาศัยจุดแข็งและโอกาสรุกไปข้างหน้า ถึงแม้ว่า สถานการณ์ของเทศบาลตาบลบ้าน
เป็ดมีบางประเด็นที่มีโอกาส ความได้เปรียบที่สามารถรุกไปข้างหน้า แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีความเสี่ยง เนื่องจาก
ความอ่อนแอ และมีปัจจัยที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการดาเนินภารกิจ ดังนั้นเพื่อให้เทศบาลตาบลบ้านเป็ดและพื้นที่
ภายในเขตเทศบาลฯ มีศักยภาพเพียงพอที่จะขับเคลื่อนภารกิจไปข้างหน้าในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง และสิ่งแวดล้อมที่ซับซ้อน มีพลวัต จึงต้องอาศัยยุทธศาสตร์เชิงรุกในลักษณะของการลดจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง
และเปลี่ยนโอกาสมาใช้เพื่อก้าวข้ามอุปสรรค ยุทธศาสตร์จึงต้องเริ่มจากการเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็งของท้องถิ่น
และบุคลากรที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านเป็ด
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2560 -2563
“ เศรษฐกิจรุ่งเรือง บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม ก้าวล้าด้วยธรรมาภิบาล”
พันธกิจ
1. พัฒนาเศรษฐกิจ การค้าและการท่องเที่ยว
2. พัฒนาคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและการปูองกันบรรเทา
สาธารณภัยและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งปลูกสร้างอื่นให้ได้มาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. พัฒนาการบริหารจัดการของเทศบาลตาบลบ้านเป็ด ตามหลักธรรมาภิบาล
เทศบาลตาบลบ้านเป็ด
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บทที่ 4
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
4.1 ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

แบบ ยท.03

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าและการท่องเที่ยว
 พันธกิจ พัฒนาเศรษฐกิจ การค้าและการท่องเที่ยว
 เป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนด้านการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน ในพื้นที่
พัฒนาและสร้างแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. ประชาชน ,นักเรียน นักศึกษา มีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
2. ภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลบริเวณริมบึงหนองโคตรได้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้มี
ความสวยงาม เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว
 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1.1 ส่งเสริม สนับสนุนทางการเกษตร การอบรมให้
ความรู้ด้านการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับ
ประชาชน

1.1 จานวนของประชาชนมีอาชีพเสริมเพิ่มขึ้น
1.2 จานวนนักเรียนนักศึกษาในเขตตาบลบ้านเป็ดมีรายได้
ระหว่างปิดภาคเรียน

1.2 ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว

1.1 จานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการปรับปรุง
1.2 ร้อยละของนักท่องเที่ยวที่มาร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นทุกปี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักปลัดเทศบาล /กองการศึกษา /กองสวัสดิการสังคม /กองช่าง
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
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ยุทธศาสตร์ของอปท.ในเขตจังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพการผลิต การค้า การแปรรูปพืชเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมการค้า การลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพ การท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
 พันธกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างความเข้มแข็งภาค
ประชาชนและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 เป้าประสงค์ 1. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี
2. ภาคประชาชนมีความเข็มแข็งและมีส่วนร่วมในการดาเนินงานกับเทศบาล
3. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและห่างไกลโรค
2. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการดาเนินงานกับเทศบาล
3. ประสิทธิภาพในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนในเขตเทศบาล
 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนให้ทั่วถึง ครอบคลุม

1.1 ควบคุมการระบาดของโรคได้ ภายใน 48 ชม.

1.2 ส่งเสริม สนับสนุน การให้ความช่วยเหลือ
สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ยากไร้
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

1.1 จานวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมที่ได้รับการสงเคราะห์
1.2 ร้อ ยละของผู้ สู ง อายุ ผู้ พิ การ ผู้ ปุ ว ยโรคเอดส์ ผู้ ยากไร้แ ละ
ผู้ด้อยโอกาส พึงพอใจในการบริการ

1.3 ส่งเสริม สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด 1.1 ร้อยละของประชาชนที่ร่วมรณรงค์ในการทากิจกรรม
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแล
1.2 จานวนโครงการแก้ไขปัญหาและปูองกันยาเสพติดภายในชุมชน
1.3 จานวนเด็ก ,เยาวชนและประชาชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด มี
จานวนลดน้อยลง
1.4 การส่งเสริม สนับสนุน การปรับปรุงภูมิทัศน์
ให้สวยงามและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิเทศบาลต
่งแวดล้าบลบ้
อม านเป็ด
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1.5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนา
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1.1 ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านเมื่อเทียบกับจานวนผู้มี
สิทธิเลือกตั้งในหมู่บ้าน
1.2 ร้อยละของจานวนโครงการจากแผนชุมชนที่นามาบรรจุใน
แผนพัฒนาเทศบาล
1.3 คณะกรรมการชุมชนได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพไม่น้อยกว่า
ปีละ 2 โครงการ
1.4 จานวนกิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วม
คิด ร่วมตัดสินใจ เพื่อสร้างความโปร่งใสและเพิ่มคุณภาพการตัดสินใจ
ของภาครัฐ

1.6 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.1 ระยะเวลาในการออกระงับอัคคีภัยหลังได้รับแจ้งเหตุ
1.2 จานวน อปพร.ที่ผ่านการฝึกอบรมและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
1.3 จานวนอุบัติเหตุเป็นศูนย์

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักปลัดเทศบาล /กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม /กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการและแผนงาน / กองการศึกษา
 ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ของอปท.ในเขตจังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :การเตรียมความพร้อมกลุ่มจังหวัดเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
 พันธกิจ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งปลูกสร้างอื่นให้ได้
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
 เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค เพื่อให้มีความ
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ซึ่งจะเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เทศบาลตาบลบ้านเป็ด
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 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคได้มาตรฐาน ครอบคลุม ทั่วถึง
2. สิ่งปลูกสร้างอื่น ในเขตเทศบาลตาบลบ้านเป็ดได้มาตรฐาน พร้อมต่อการใช้งาน
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บารุงรักษาถนน 1.1 ถนน/ท่อระบายน้าได้รับการก่อสร้าง/ปรับปรุง /
และท่อระบายน้า ให้ได้มาตรฐาน
ซ่อมแซม บารุงรักษา ตามแบบมาตรฐานงานทางสาหรับ
อปท. ไม่น้อยกว่าปีละ 5 สาย
1.2 ท่อระบายน้าได้รับการขุดลอก ไม่น้อยกว่าปีละ 5 สาย
1.2 จัดวางระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ 1.1 จานวนพื้นที่ของการขยายเขตไฟฟูาในเขตตาบล
ครอบคลุม ทั่วถึงและเพียงพอ
บ้านเป็ด
1.2 จานวนพื้นที่ของการขยายเขตประปาในเขตตาบล
บ้านเป็ด
1.3 พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาสิ่งก่อสร้าง 1.1 จานวนสิ่งปลูกสร้างอื่น ที่ได้รับการก่อสร้าง/ปรับปรุง /
อื่นและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตตาบลบ้านเป็ด
ซ่อมแซม บารุงรักษา ได้มาตรฐานและพร้อมต่อการใช้
 หน่วยงานรับผิดชอบ : สานักปลัดเทศบาล / กองช่าง / กองการศึกษา/ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
 ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ยุทธศาสตร์ของอปท.ในเขตจังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเตรียมความพร้อมกลุ่มจังหวัดเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :ด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 พันธกิจ พัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการ ศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
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 เป้าประสงค์
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ดและประชาชน
ทุกระดับอย่างทั่งถึง เป็นการรองรับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. ส่งเสริมปลูกฝังให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม สืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น รวมถึงมีความสนใจด้านการกีฬา
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. ประชาชนทุกระดับมีการศึกษา ได้เรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ
2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอด
3. เยาวชน/ประชาชน ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านกีฬากับทางเทศบาล
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1.1 ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบ

1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
1.2 จานวนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริม/สนับสนุน
ด้านการศึกษา

1.2 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.1 จานวนกิจกรรมด้านการการส่งเสริม สนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.2 ร้อยละของกลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.3 ส่งเสริม สนับสนุน การกีฬา นันทนาการ กิจกรรม
เด็ก เยาวชนและประชาชน

1.1 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการด้านการส่งเสริมการ
กีฬา/นันทนาการ/กิจกรรมเด็กเยาวชนและประชาชน

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา
 ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ของอปท.ในเขตจังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเตรียมความพร้อมกลุ่มจังหวัดเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมภิบาล
 พันธกิจ พัฒนาด้านระบบบริหารจัดการของเทศบาลตาบลบ้านเป็ดตามหลักธรรมาภิบาล
 เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ การบริหารงานของเทศบาลตาบลบ้านเป็ด
ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
เทศบาลตาบลบ้านเป็ดมีศักยภาพในการทางาน ภายใต้กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
และหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1.1 ส่งเสริม และพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถในการทางานของบุคลากร

1.1 ร้อยละของจานวนพนักงานเทศบาลที่ผ่านการฝึกอบรม
1.2 ร้อยละของจานวนสมาชิกสภาเทศบาลที่ผ่านการฝึกอบรม
1.3 เทศบาลมีระบบฐานข้อมูลที่ดี
1.4 ร้อยละของบุคลากรมีทักษะดีในการใช้โปรแกรมพื้นฐาน

1.2 พัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการ
ประชาชน เปิดโอกาสและช่องทางการให้
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร

1.1 ร้อยละของจานวนเงินเหลือจ่ายจากการประกวดราคาและ
สอบราคาในการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้
1.2 ร้อยละของผู้มาชาระภาษีเพิ่มขึ้น/จานวนลูกหนี้ภาษีลดลง
จากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.3 พัฒนาและจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ให้
เหมาะสมเพียงพอ สาหรับการปฏิบัติงาน

1.1 ร้อยละของความพึงพอใจของพนักงานใน อปท.
1.2 ร้อยละหรือจานวนอุปกรณ์ที่ได้รับการพัฒนา

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ทุกส่วนราชการ
 ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ของอปท.ในเขตจังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเตรียมความพร้อมกลุ่มจังหวัดเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิ
จอาเซียน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2560-2563
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4.3 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ลาดับ

ยุทธศาสตร์

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

1

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และ
การท่องเที่ยว

2

ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ สานักปลัดเทศบาล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา

3

การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

4

ด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา กองการศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

5

ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล
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สานักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม

สานักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สานักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการและแผนงาน
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บทที่ 5
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่สาคัญอย่างหนึ่งในการดาเนินงาน พัฒนา
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ดั ง นั้ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี อ งค์ ก รที่ ท าหน้ า ที่ ติ ด ตามและ
ประเมินผลการ
จุดมุง่ หมายสาคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการนาแผนยุทธศาสตร์ไป
ปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผล ของแผนยุทธศาสตร์ได้ ใน
ขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปได้ ดังนั้ น การที่
จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้ จาเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนา
ก่อน เพื่อนาไปสู่การวัดความสาเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้นในขั้นต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึง
ต้องติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนาสามปีให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อันจะนามาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติ
จริงที่เกิดขึ้น
แนวทางและวิธีการ ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา
สามปี
การติดตาม (Evaluation)
การติดตามนั้นจะทาให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนา
สามปี ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะทาให้
หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสามปี มีการดาเนินการในช่วงใด
ตรงกาหนดระยะเวลาที่กาหนดไว้หรือไม่ แผนดาเนินการก็จะเป็นเครื่องมือสาคัญในการติดตามผลการดาเนินงานดัง
ได้กล่าวมาแล้ว
การประเมินผล (Evaluation)
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ จาเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด
(Indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ ยอมรับ โดย
ประกอบด้วยเกณฑ์ที่สาคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการ
การประเมินผลโครงการจาเป็นต้องมีเกณฑ์และตัวชี้วัด เพื่อเป็นเครื่องมือกาหนดกรอบทิศทาง ในการ
วิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ประกอบด้วยเกณฑ์ที่สาคัญ 8 เกณฑ์ ด้วยกันคือ
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1.เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress)
เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดาเนินกิจกรรมกับเปูาหมายที่กาหนดตามแผนการ ประเมิน
ความก้าวหน้า มุ่งที่จะตอบคาถามว่า การดาเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กาหนดหรือไม่
เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่และประสบกับปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ
(1) ผลผลิตเทียบกับเปูาหมายรวมในช่วงเวลา เป็นการดูสัดส่วนของผลผลิต (Outputs) ของ
โครงการว่าบรรลุเปูาหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สร้างได้ จานวนแหล่งน้าขนาดย่อย
เพื่อการเกษตร สัดส่วนปริมาณงานการก่อสร้าง เทียบกับเปูาหมายรวมในช่วงเวลาที่กาหนด
(2) จานวนกิจกรรมแล้วเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่างๆ มากมาย จึง
จาเป็นต้องมีตัวชี้วัดความก้าวหน้า โดยพิจารณาจานวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ได้ดาเนินการไปแล้ว ทั้ง
กิจกรรมหลัก กิจกรรมพื้นฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม ในช่วงระยะเวลา อาจเป็นสัปดาห์ เดือน ไตรมาส หรือ
ระยะของโครงการ (Phase)
(3) ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลา เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรในโครงการ ซึ่ง
ครอบคลุมด้านงบประมาณโครงการ ได้แก่ งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณที่อยู่ระหว่างผูกพัน เงินงวด และแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณโครงการ และอัตราการใช้บุคลากรสัมพัทธ์กับเวลา ในรูปของคน – วัน (Man – day) หรือ คน
เดือน (Man – month)
(4) ระยะเวลาที่ใช้ไป เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพื่อดูว่าได้ใช้เวลาไปเท่าใดแล้ว และเหลือระยะเวลา
อีกเท่าใดจึงจะครบกาหนดแล้วเสร็จ โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุม กิจกรรมให้บรรลุตามเปูาหมาย
ด้านเวลา และเพื่อทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้จริงเพื่อให้บรรลุเปูาหมายรวม
2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency)
การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการดาเนินงาน
ทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการจัดการ และเวลาที่ใช้ไปใน
การดาเนินงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ
(1) สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงินของ โครงการ
เพื่อให้ได้ผลผลิตที่เหมาะสมและคุ้มค่าการลงทุน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการใช้จ่ายเป็นไปมีประสิทธิภาพ สมประโยชน์ ลด
ค่าใช้จ่าย และประหยัดต้นทุนการผลิต
(2) ผลิตภาพต่อกาลังคน เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่โครงการ ซึ่ง
นอกจากจะเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพแล้วการดาเนินงานแล้ว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของ ทรัพยากรบุคคล
ในการดาเนินโครงการ และจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดกาลังคนที่เหมาะสมใน การดาเนินกิจกรรม และการ
เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย
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(3) ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตในช่วงเวลา อาทิ จานวน ครัวเรือนที่
ได้ รั บ การอบรมอาชี พเสริ ม นอกภาคเกษตรต่ อ เดื อ น จ านวนนั ก เรี ย นที่ เ ข้ า เรี ย นต่ อ ตามโครงการขยายโอกาส
ทางการศึกษาในแต่ละปี จานวนผู้ประกอบการรายย่อยทีไ่ ด้รับการส่งเสริมการ ลงทุนในแต่ละช่วงไตรมาส
(4) การประหยัดทรั พยากรการจัดการ เป็นตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการประหยัด
ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นในการดาเนินโครงการ การตัดทอนขั้นตอน
การปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ การประหยัดค่าพลังงานและค่า สาธารณูปการคิดเป็นร้อยละของ
ค่าใช้จ่ายรวม
3.เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness)
การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน โดยดู จาก
ผลลัพธ์จากการดาเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่ มเปูาหมายตามโครงการ ประกอบด้วยตัวชี้วัด
4 ประการ คือ
(1) ระดับการบรรลุเปูาหมาย เป็นตัวชี้วัดว่ าโครงการบรรลุเปูาหมายด้านใดบ้าง และการบรรลุ
เปูาหมายส่งผลต่อประชากรเปูาหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและ คุณภาพของ
ประชากรเปูาหมาย อาทิ การบรรลุเปูาหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม
(2) ระดับการมีส่วนร่ วม เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จโดยให้ความสาคัญกับมิติการมีส่วนร่ว ม โดย
สามารถอธิบายความสัมพันธ์ เชิงเหตุผลได้ว่าการส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับความสาเร็จ มากน้อยเพียงไร
และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้อย่างไร ระดับการมีส่วนร่วม สามารถวัดจากจานวนประชากร
ความถี่ระดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ วางแผน และติดตามผล
(3) ระดับความพึงพอใจ เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดยอาจพิจารณาจากสัดส่ วนของ ประชากร
เปูาหมายที่พึงพอใจกับบริการของรัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่โครงการ ระดับ
ความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ
(4) ความเสี่ยงของโครงการ เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผลเพื่อดูว่าโครงการมีความเสี่ยงในการบรรลุ
เปูาหมายด้านใดด้านหนึ่งหรือเปูาหมายรวมของโครงการหรือไม่ ซึ่งค่าความเสี่ยงจะประเมินจากการ เปลี่ยนแปลง
สภาวะแวดล้อมของโครงการ ทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
4. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts)
เป็น การพิ จารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกล่มเปูาหมาย ชุมชน สังคมและหน่วยงานใน
ภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งที่มุ่งหวัง (Intended impacts) และผลกระทบที่ ไม่ได้มุ่งหวัง
(Unintended impacts) ซึ่งอาจเป็นผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ
(1) คุณภาพชีวิต เป็นตัวชี้วัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร
กลุม่ เปูาหมาย อาทิ รายได้ ความเป็นอยู่ โอกาสทางการศึกษา การมีงานทา สุขอนามัย สภาพแวดล้อมของครัวเรือน
ชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับบริการ จากโครงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตที่ดี หรือมาตรฐานการดารงชีพ
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(2) ทัศนคติและความเข้าใจ เป็น ตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความเข้าใจของ ประชา
กรกล่มเปูาหมายที่มีต่อโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบต่อตัวโครงการเอง โดยเฉพาะ
วัตถุประสงค์และมาตรการนโยบายผลประโยชน์ของโครงการ ความพึงพอใจ ในการรับบริการ และทัศนคติต่อ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ
(3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยให้ความสาคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของกลุ่มเปูาหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนและหลังมีโครงการ อาทิ สัดส่วนของครัวเรือน ที่ยอมรับ
เทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม จานวนเกษตรกรที่ทาการเกษตรแบบธรรมชาติม ากยิ่งขึ้น การปฏิบัติของการ
ใช้ยวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากขึ้น การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ งมากขึ้น และ ลดละพฤติกรรมการซื้อสิทธิขายเสียง
การลดพฤติกรรมการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่
5.เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance)
เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่ งพิจารณาว่าวั ตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับ ความ
ต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่กาหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ ซึ่งจาเป็นต้องมีการประเมินความ ต้องการที่แท้จริง
ตลอดจนจะต้องตอบคาถามด้วยว่า แนวทางและกลยุทธ์ที่ใช้ในการดาเนินงาน สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาที่เป็นจริง
ได้หรือไม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สาคัญ 3 ประการ คือ
(1) ประเด็นปัญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจานวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ทั้ง
ที่ได้รับการแก้ไขแล้วและที่ยังไม่สามารถแก้ไข รวมถึงการจัดลาดับความสาคัญของปัญหาตาม ความเร่งด่วน ตาม
ความรุนแรงของปัญหา
(2) มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็น
มาตรการทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผู้ บริหารโครงการ นามาใช้ตลอดช่วงระยะเวลา
ของการดาเนินโครงการ และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก
(3) ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกล่มเปูาหมาย ุ เป็นตัวชี้วัดถึงความต้องการ ของ
ผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่อาทิ คาร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ ให้แก้ไขปัญหาเพื่อ สนองตอบประชากรก
ล่มเปูาหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการดาเนินโครงการ หรือได้รับความเสียหายจากการดาเนิน
โครงการซึ่งจะเป็นตัวชี้ความสอดคล้องในการดาเนินโครงการและสนองตอบต่อความต้องการของประชากรเปูาหมาย
6.เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability)
เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่องจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของ กิจกรรม
ว่าจะสามารถดาเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถในการเลี้ยงตัวเองได้
นอกจากนี้ ยังหมายรวมถึ งความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพื้ นที่แห่งใหม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สาคั ญ
3 ประการ คือ
(1) ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ (Economic viability) เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทางการเงิน
ของโครงการ อาทิ จานวนงบประมาณของโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภาระผูกพัน สัดส่วนค่าใช้จ่ายเทียบ
กับผลผลิตที่ได้ ปริมาณเงินทุนสารอง แหล่งสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณ งบประมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน จานวน
และขนาดกองทุนดาเนินโครงการ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของโครงการ
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(2) สมรรถนะด้านสถาบัน (Institutional capacity) เป็นตัวชี้วัดความสามารถของหน่วยงานใน การ
บริหารโครงการ การพัฒนาองค์กรประชาชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดับการมี ส่วนร่วมของ
ประชากรกลุ่มเปูาหมายในกระบวนการตั ดสินใจ การวางแผนงานและบริหารโครงการ และการปรับปรุงระเบียบ
วิธีการปฏิบัติที่เอื้อต่อการดาเนินโครงการ
(3) ความเป็นไปได้ในการขยายผล เป็นตัวชี้วดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถในการพึ่ ง
ตัวเอง โอกาสและช่องทางในการขยายผลการดาเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลสาเร็จด้วยดี ทั้งการขยายผล
ตามแนวราบ กล่าวคือ การเพิ่มกิจกรรมโครงการ การเพิ่มจานวนประชากรเปูาหมาย การขยายกาลังผลิตของ
โครงการเดิมและการขยายผลในแนวดิ่ง ได้แก่ การขยายพื้นที่โครงการ การ ขยายเครือข่ายโครงการออกไปทั่วภูมิภาค
และการยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ
7.เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity)
เป็นเกณฑ์ที่มงุ่ ให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม (Socail equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์และ ผลกระทบ
จากการดาเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเปูาหมายจะได้รับหลักประกัน เรื่องความเป็นธรรม ความ
เสมอภาค ความทั่วถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า (Values) และ การกระจายผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่า
เทียมกัน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ
(1) ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ เป็นตัวชี้วัดความเป็นธรรมโดยให้ความสาคัญทุกกลุ่ ม ย่อย ใน
สังคม อาทิ ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้าแก่กล่มเกษตรและกลุ่มอาชีพอื่น การจัดหาตาแหน่งให้กับ
ผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้าง มาตรการลดผลกระทบทางสังคมปัญหาวิกฤติ เศรษฐกิจที่จัดให้แก่ประชากรทุกสาขาอาชีพ
(2) ความเป็นธรรมระหว่างเพศ เป็นตัวชี้วัดที่ให้ความสาคัญเรื่ องความเป็นธรรมระหว่างเพศ ซึ่งเป็น
ตัวชี้วัดที่มีความสาคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูว่าการดาเนินโครงการให้ ความเสมอภาคระหว่าง
เพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ (Gender discrimination) หรือไม่ โดยสามารถพิจารณาเรื่องความเท่าเทียม
ในโอกาส บทบาทระหว่างหญิง/ชาย การปฏิบัติที่เคารพสิทธิ ของ สตรี
(3) ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่ น (Intergenerational equity) เป็นตัวชี้วัดที่เน้นความเป็นธรรม
ระหว่างชนรุ่น ระหว่างชนรุ่นปัจจุบันและชนรุ่นอนาคต ุ (Future generation) ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการ จัดสรรและ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ โครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสั งคม โดยคานึงถึงชนรุ่ นอนาคตซึ่งจะเป็นผู้ได้รับ ผลกระทบจากการตัดสินและ
การดาเนินโครงการในปัจจุบัน
8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities)
เป็ น เกณฑ์ ที่ ส าคั ญ ในการประเมิ น โครงการเพื่ อ เป็ น หลั ก ประกั น วา การด าเนิ น โครงการจะไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบด้านลบต่อสังคม หรือชุมชน ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สาคัญ 3 ประการ คือ
(1) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลจากการ ดาเนิน
โครงการ โดยเป็ น การวัดและประเมิน เปรี ย บเที ยบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบด้าน สิ่ งแวดล้ อ ม
(Environmental Impact Assessment – EIA) ในช่วงก่อนทาโครงการ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุก ฝุายรับผิดชอบและมี
การชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย เพื่อเป็นหลักประกันความ
เสี่ยงให้กับสังคม และเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้อนุมัติและ ผู้ดาเนินโครงการ
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(2) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวชี้ วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดจาก
โครงการพัฒนาของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอก (Externalities) ซึ่งสร้าง ภาระให้กับประชาชนและชุมชน
โดยรอบที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคม (Social costs) ที่ ต้องเสียไป อาทิ พื้นที่การเกษตรที่ถูกน้าท่วม
เสียหายจากโครงการสร้างเขื่อน
(3) ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจากการดาเนิน โครงการและ
ส่งผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การดาเนินงานที่ก่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลง การสูญเสีย
โครงสร้าง แบบแผนและวิถีการดาเนินชีวิ ตที่ดี ความเสื่อมถอยของ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเชื่อ ความเอื้อ
อาทร ความร่วมมือและความช่วยเหลือเกื้อกูลของ ชุมชนดั้งเดิม เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้ างต้นคณะกรรมการ
สามารถเลือกใช้เป็นเครื่องมือในการ ประเมินผลโครงการ ซึ่งครอบคลุมมิติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริหาร
จัดการ มิติด้าน ทรัพยากร และมิติด้านสิ่งแวดล้อม เกณฑ์และตัวชี้วัด จะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผล
โครงการ ในลักษณะที่เป็นพลวัตร ในทุกขั้นตอนของกระบวนการโครงการ เพื่อวัดถึงความสาเร็จและความล้มเหลว
ของโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ซึ่งในทางปฏิบัติจาเป็นต้องนามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ ลักษณะโครงการ โดยกาหนด
และวัดตัวแปรเฉพาะเพื่อประมวลเป็นตัวชี้วัดรวม (Composit indicators) ของแต่ละโครงการต่อไป
5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 ข้อ 28 กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิน่ แต่งตัง้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นประกอบด้วย
1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จานวนสามคน
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จานวนสองคน
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จานวนสองคน
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จานวนสองคน
5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิน่ คัดเลือก จานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก หนึ่งคน
ทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการข้อ 28 ให้มวี าระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
ข้อ 29 ได้กาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ดังนี้
1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภา ท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
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4) แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติตามที่เห็นสมควร
ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการหรื อร่วม
ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีขั้นตอนดาเนินการดังนี้
1)

คณะกรรมการติด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ องถิ่น จัด ทาร่ า งข้ อก าหนดขอบข่ ายและ

รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติขอ้ กาหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการหรือร่วมดาเนินการติดตามและประเมินผล
4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดาเนินการหรือร่วมดาเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผล
การดาเนินการซึ่ งได้จากการติ ดตามและประเมินผลต่ อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพื่อประเมินผลการ
รายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมนผลต่อสภาท้ องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทัง้ นี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ ยกว่าสามสิบวัน
5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบล บ้านเป็ด
กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผล ดังนี้
1. การใช้แบบสอบถาม
2. การใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เป็นการศึกษาเชิงสารวจ (Survey Research )
เก็บรวบรวมข้อมูลของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านเป็ด ทั้ง 23 หมู่บ้าน มีวิธีการเก็บและรวบรวมข้อมูลแบบ
ปฐมภูมิ ได้แก่ การเก็บข้อมูลภาคสนาม การรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์

แบบกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง
คาชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทา
การประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
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ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลบ้านเป็ด
ประเด็นการประเมิน

มี
การดาเนินการ

ไม่มี
การดาเนินการ

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1) มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2) มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
3) มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4) มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
5) มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
6) มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
7) มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
8) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
9) มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น
10) มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจ หลักการพัฒนาท้องถิ่น ที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
11) มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจ หลักการพัฒนาท้องถิ่น
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
12) มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
13) มีการกาหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14) มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15) มีการกาหนดยุทธศาสตร์ทสี่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16) มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17) มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
18) มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
19) มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่

การวัด และการนาเสนอผล
- ความถี่ในการวัด : หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนเสร็จและประกาศใช้อย่างเป็น
ทางการ

- เกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาจาก มี/ ไม่มี การดาเนินการนั้น
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แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลตาบลบ้านเป็ด
การพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตาบลบ้านเป็ด
ประเด็นพิจารณา
คะแนน
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปของเทศบาลตาบลบ้านเป็ด
10
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
25
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
65
3.1ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลบ้านเป็ด
(10)
3.2 ยุทธศาสตร์ของอปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่น
(10)
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น
(10)
3.4 วิสัยทัศน์
(5)
3.5 พันธกิจ
(5)
3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ
(5)
3.7 ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์ (ตัวชี้วัดรวม)
(5)
3.8 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา)
(5)
3.9 ตัวชี้วัดและแนวทางการพัฒนา (ตัวชี้วัดรวม)
(5)
3.10 ผลผลิต/โครงการ
(5)
รวม
100
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